
CSERHÁTI JÓZSEF püspök

PÁRBESZÉD A VILÁGGAL

Egyre inkább belátjuk, hogy a keresztény egyházakat szétválasztó teológiai ellentétek nem old
hatók meg a hagyományos, már régen meddőnek bizonyult "kontroverzia-vitákkal". Az 1981-es
dániai Második Ökumenikus Találkozó arról győztemeg a résztvevőket, hogy az emberiség egy- ,
ségproblémája, a biztonság és az együttműködés, a felfegyverkezés és fegyveres konfliktusok el
leni küzdelem már régen életkérdéssé lett, és mint ilyen, átlépi a felekezeti határokat. Észre kel
lett vennünk, hogy ma nemcsak a keresztények egységéért illik sikraszállni, hanem elő kell moz
dítani a világ minden népének, nemzetének, minden vallásos és nem vallásos ember lelki összefo
gását, hogy közösen szembenézhessünk a mai világhelyzet aggasztó tüneteivel : az éhséggel, a túl
népesedéssel, a környezetszennyeződéssel, a társadalmi igazságtalanságokkal, a kis népek elnyo-'
másával, vagyis a háború és a béke kérdésével.

Az ökumenikus indításokból elindult párbeszéd elvileg és gyakorlatilag'már túljutott a keresz
tény felekezetek közti vitaterületeken, és nemcsak a keresztények és más vallások képviselőivel,

hanem a jóakaratú emberek legkülönbözőbb csoportjaival együtt korunk nagy problémái felé
fordul. "Nem lehet csupán az egységért imádkozni, hanem a közös szolgálatban meg kell talál
nunk és át is kell élnünk az egységet, ama határozatok és lépések azonosságában, amelyek a tár
sadalmi igazságosság, a szegények, az elnyomottak érdekében történő fellépésekben lesznek lát
hatóvá." Az önmagában és önmagáért levő egyház fogalma csak a középkori klerikális kultúrá
ban létezhetett. Egyre világosabb lesz, hogy az egyháznak fel kell adnia eme zártságát és az egész
világért levő egyházzá kell válnia. .

Az egyház és a változó világ

Bonhoeffermondja: "Jézus Krisztus a többi emberért való ember". E kijelentés igazságából kö
vetkezik, hogy a Krisztus művét folytató egyház létében és rendeltetésében szintén másokért,
minden emberért van. Az egyház mindig gondosan őrizte különvalóságát, pontosan körülhatá
rolta életének forrásait és feladatait, és ma is csak ezt teheti, ha lényegét megőrizve, sértetlenül
akar a holnapba lépni. Identitás, belső azonosság nélkül az egyháznak nincsen jelene és nincsen
jövője.

Az egyház akkor éli meg sajátos azonosságát, ha üdvösségi megbízatását a történelmi követel
ményeknek megfelelően úgy tudja vállalni, hogyalapadottságaiban önmagát fejti ki; azaz állan
dóan önmagát valósítja meg. Az egyház elsődleges feladata mindíg az ember lelki üdvösségé
nek biztosítása és ápolása marad, nem tévesztve szem elől, hogy minden emberi felemelkedés
alapja és feltétele az anyagi kiegyensúlyozottság, vagyis a gondnélküliség, az ember testi-szellemi
életfeltételeinek biztosítása. Az evangéliumi igazság fényéberi ne csak az üdvösségre rendelt em
bert lássuk személyi és közösségi vonatkozásaiban, hanem az őt körüfvevő világot, annak alaku
lását és fejlődését is. "Az idő sodrásában fuldoklókat - hangsúlyozza Karl Rahner - nem valami
lyen fajta elképzelt »örökkévalóság« partján mentjük meg, hanem csak úgy, hogy ha a sodrásban
mi magunk is a többivel együtt úszunk.'?

Az ember világa: az embert körülvevő természeti környezet, a mai természettudományos vér
tezetű technikával állandóan alakított világ, egyszóval az ember a maga összes természetrendi,
egyéni és társadalmi kapcsolataival. E világ legszembetűnőbb vonása a változás, melyben fejlő

dést, kibontakozást kell látnunk.
A teológiai keresés egyik alapja és háttere a jelen világhoz való helyes viszony keresése. A Gau

dium et spes konstitúció, a mai ember helyzetével foglalkozó zsinati elemzés a római katolikus
egyházban fordulópontot jelentett: tudomásul kell venni, hogya régi világ megváltozott, bizony-
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talanság, határozatlanság és biztonsághiány járja át a mai emberiséget. Krízisek követik egy
mást, régi gondolkodási formák, hagyományos értékrendszerek omlanak össze, korábbi értel
mezések gyökerüket veszítik. Mintha kísérleti stádiumba került volna az egész világ! Az egyik
oldalon hiszünk a változások értelmében és kibontakozásában, a másik oldalon inkább lemon
dás, reménytelenség, belső nyugtalanság és dac jel1emzik a mai ember útkereséseit. Szeretnénk
tudni, mi áll a mozgás hátterében? Miért e nagy változás a lelkekben?

Ha ma azt vizsgáljuk, mi teszi szükségessé az egybekötő evangéliumi igazságok, az úgyneve
zett "közös egyházi elemek" keresésén túl a felekezetek összefogását és az új alapokon történő el
igazodást, akkor a következőkre hivatkozhatunk : a korábbi társadalom átalakulása kézenfekvő,

a "kibernetikus", a racionális társadalom felé halad a fejlődés; a történelemtudományok hatal
mas fejlődési folyamatokon mentek át, befolyással vannak a Szentírás és a hagyománjsértelme
zésére; a statikus társadalmi képlet a társadalmi mobilitás irányába tolódik el; a közösséghez va
ló tartozás pontos meghatározása már szinte lehetetlen; politikai és szociális területen az egyház
befolyása és hatalma szemlátomást rohamosan gyengül. Egyre gyakrabban hangoztatjuk : az
egyházaknak nem szabad többé hatalmat birtokolniuk és gyakorolniuk, hanem szolgálniuk kell.
A szolgáló egyház gondolata ma korszerü, talán az egyik legkorszerübb jelensége a világnak. 3

Gondolkodásunk mindinkább pluralista lesz; nemcsak a társadalmi összetétel, a különböző tör
ténelmi alakulatok komplexitása mutat erre, hanem a hatalmas méretű sokszerűségmögött az
egyének és népek emancipálódása is. Mindezekláttán egyre gyakrabban halljuk: "Az egyházban
az organikus egység keresése meddő lesz és halálra van ítélve, ha az úgynevezett proegzisztenciá
lis területen az egység keresése nem tapasztalható. Az egyháznak tehát a világért tevékenykedő, a
világért síkraszálló, a világ gondjait magáévá tevő közösségnek kell lennie.?"

Dialógus az emberiség szolgálatában

A dialógus fogalmát itt a lehető legtágabb értelemben kell vennünk. Nemcsak egyszerűen párbe
szédet, vitázó eszmecserét, elméleti találkozást vagy ennek akarását jelenti, hanem közös tevé
kenységet, együttes kiállást, együttes mérlegelést és munkát. Ma a szolgáló egyháznak ezt a kér
dést tesszük fel: Hogyan lehet az egyház a mai átalakuló, új utakat, több igazságot, nagyobb
igazságosságot és .maradandóbb értékeket kereső világ segítségére? .

Az emberi túlélés dilemmája: az egyház béke- és életszolgálata. - Egzisztenciális gondjaink kö
zött az első helyen a béke áll. Kantnak igaza volt: a technikai fejlődés egyszer majd olyan tökéle
tességben tetőzik, hogy a háborúnak már a gondolata is halálra van ítélve, vagyis mai szóhaszná
lattal a világ felfegyverkezési túltelítettsége folytán egy eljövendő háborúban csak vesztesek ma
radnának a porondon, a termonukleáris háború civilizációrlk és az egész emberiség végpusztulá
sátjelentené. Az utolsó három évtized fegyverkezési hajszája, az atomfegyverek mérhetetlen fel
halmozódása, a nagyhatalmak fokozódó politikai szembenállása, a háborús technológia tovább
fejlődésemég pusztitóbb fegyvereket konstruált, s ez az emberiség nagy részét félelemmel és szo
rongással tölti el. Tudósok, társadalombölcselők,költők, politikusok nemegyszer drámai han
gon igyekeznek felrázni lelkiismeretünket, s e kiáltók közé ál1nak az egyházak és a világvallások
is. Nehéz lenne felsorolni, hány helyen és hányszor hívták fel az egyházak a tömegeket és a veze
tőket a béke megőrzésének, a háború kiküszöbölésének erkölcsi kötelességére.

A jelenkori béketörekvések felvilágosítással, tudományos érvekkel igyekeznek felhívni a töme
gek figyeImét a katasztrófa lehetőségére. Az egyházak és a világvallások mindezen kívül még a
vallásos motívumok hatására az erkölcsi akarásra, az igazért és a jóért lelkesedni tudó lelki erőre

is rávilágítanak. Az evangélium, a nyolc boldogságról szóló hegyi beszéd, az értelmi belátáson
túl még azt az utat is elénk tárja, amely legbensőbb vágyaink beteljesedéséhez vezet, ahhoz a bol
dogsághoz, amelyet nem számításokkal, harci bevetésekkel, hanem éppen lemondással és áldo
zattal tudunk csak elérni. "Boldogok a szegények -, a szomorkodók -, az irgalmasok -, a békes
ségesek." A vallások általában tanitásuk legközpontibb magvára hivatkoznak a meggyőzésben,
ebben különböznek a tisztán társadalmi vagy politikai szinten mozgó békeakcióktól. A vallási
indokok nem érzelmekre építenek, hanem inkább igaz belső élményekre, a szív logikájára,~ föl
di boldogság valóságának és ígéretének átélésére.'
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"A boldogság béke" - a régi mongol közmondás e két szót egynek tekinti, a velük kifejezett
tartalom a boldog földi élet elérhető teljességét ragadja meg. Valóban, ha e két fogalom valami
lyen fajta azonosságából indulunk ki, azonnal rájövünk, milyen békét kelJ avallásoknak megvé
deniük. Nem arról a békés állapotról van szó, amelyben nincsen háború, amelyben a békét úgy
biztosítják, ahogya rómaiak mondották: "Ha békét akarsz, készülj a háborúra". A mai divatos
szlogen hasonlót hirdet: fegyverkezzünk, hogy senkinek se jusson eszébe háborút kezdeni. A ró
maiak jelszavát ma úgy próbálják követni egyesek, hogy minden elképzelést meghaladó ará
nyokban olyan háborús potenciált teremtenek, amely az ellenség megfélemlítésére, a másik fél el-
fojtására szolgál.. .

A vallások által szorgalmazott békedialógus erkölcsi erényeken, egyenességen, őszinteségen és
kölcsönösségen nyugszik. Az egész békemunkában mindennél előbbre valók a vallások spiritua- '
litásában, lelki tartalmában található elemek: a békés lelkület, a megértés, a megbocsátás, az
összefogás és az együttműködés keresése. Ezt a békét kínálja az egyház, ennek evangéliumi gyö
kereit tárja fel hivei előtt, erre kívánja nevelni az ifjú generációkat is. A béke sürgető gondolata
az egyház központi életmegnyilvánulása, mivel a kérdés a kereszténység lényegét érinti. .

A béke fogalmának összetettsége megköveteli, hogy tekintetünket ne csupán a békére, mint ál
lapotra, hanem a békére mint folyamatra és történésre irányítsuk. Ezért az egyház által képviselt
békemunka és békeprogram a béke összes előfeltételeit vagy biztosítékait is e fogalomba vonja; s
mivel már egyszer azonosítottuk a békét és a boldogságot, a béke fogalmának körével fogjuk át
mindazt, ami az ember boldogságát elősegíti és kibontakoztatja. Ha ezt a mindennél fontosabb
emberi ügyet az egyház feladná, önmagát tagadná meg. Az egyház békernunkaja akkor hiteles,
ha már a béke előfeltételeiért is síkraszálJ, és nem engedi magát befolyásolni az ilyen vagy olyan
politikai színezetű békevágytól.

Az említett békeelőfeltételekaz élet biztosításában és megvédésében röviden az alábbiak: egy
ség, egyensúly, az élethez és a munkához való jog, küzdeiem az elszegényedés, a betegségek és a
környezetszennyeződés ellen. Ahhoz, hogy az emberiség elégedett és boldog lehessen, nemcsak a
magunk, hanem a másik boldogulását is elő kelJ segítenünk. Az egyház imádkozik a békéért, de
előbb imádkozik az egységért, mert az emben egység az egyház tevékenységének Krisztus akara
tából jövő, az örök üdvösség rendjéből folyó elsőrendű küldetése. A Zsinat ezt újból érthetően és
meggyőzőerr megfogalmazta: az egyház a Krisztusban hivő emberek egysége Istennel és egymás
sal." íme az egyház béketevékenységének dogmatikus megalapozása! Az egyház tehát lényegé
ben "egységet teremtő funkció", minden egyes hivő, keresztény mivoltánál fogva, eme egységte
remtés hordozója."

Az egyház etikai szolgálata. - Az egyház dialógusszolgálatának másik két területe etikai és vi
lágnézeti kérdéseket ölel magába. Ezek a fenti leírás értelmében egyúttal mint béketeremtő elő

feltételek is számításba jönnek.
A nyitányt mindig az emberi jogok kérdéskomplexuma jelenti. A helsinki konferencia "biz

tonság és együttműködés" programjában leírt és azóta a belgrádi találkozóra, majd a madridi fó~

rumig eljutott ismert kérdések együtteséről van szó. A helsinki kiáltvány az egyházak legmesz
szebbmenő támogatásában részesül. Az előbbre lépés nehézségei elsősorban onnan erednek,
hogy megosztott világunkban nemcsak politikai, hanem társadalomszemléleti koncepciók is
szembenállnak egymással: mire építsük a jövő világot, az emberek egyéniségére, vagy az új élet
stílus dinamikáját hordozó közösségekre? Mindkettőnek megvan a maga igazsága, ezért is bíz
hatunk a kölcsönös erőfeszítések eredményében.

Már nem egészen azonos a társadalmi igazságosság vitái körül kialakult bizonytalanság:
"előbb élni kell", biztosítani az ember alapvető jogát az élethez, a munkához, és csak ezután be
szélhetünk szemléleteltérésekről. Az egyháznak e téren sokkal könnyebb a dolga, mint a század
elején. A nagyvilág ma már a szegényeknek ad igazat! Lankadatlan lendülettel folyik a harc a
társadalmi egyenlőtlenség,az elnyomás, a kizsákmányolás és a gyarmatosítás ellen. A munka és
a munkás áll előtérben. Az utóbbi évek egyházi megnyilatkozásai mind egyértelműbben és el
ismerő hangon szólnak - természetesen az ismert elvi fenntártásokkal - a szocializmus eredmé
nyeiről, az egyházakat a szocializmustól többé nem választják el az egzisztenciális alapkérdések
és a társadalmi igazságosság különböző értelmezései. Az egyházak be tudtak rendezkedni a szo
cialista Magyarországon saját elveik és gyakorlatuk megőrzésével.Ami elválaszt bennünket, az a
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materialista világnézet és a természetfölöttibe vetett hitszemlélet össze nem egyeztethető volta.
Ez az ellentét viszont semmiképp sem oldható fel. .

Az evangéliumból vett etikai tartalommal az egyházak igehirdetésükkel az élet teljességét ki-
. vánják bevilágitani. Az individualista polgárból ma közösségi embert kell nevelnünk, akinek esz
ménye a közös boldogságra született emberiség víziója. Alapkövetelmény ama emberével szem
ben, hogy ne legyen önző és anyagias, hanem a szó teljes jelentése szerint "az értelem és a szív"
embere legyen. Biztatnunk és támogatnunk kell az olyan családokat, akik igazi otthont tudnak
teremteni. Olyan nevelés kell az iskolákban, amely nem elégszik meg csupán az ismeretek, a tu
domány átadásával, hanem a tudást életalakító erővé is tudja tenni. Életre nevelni: kezdeménye
zésre, eszmei tervezgetésre, természetszeretetre és emberszeretetre biztatni. A közerkölcsről poli
tikailag vélekedni, vagy elmarasztaló ítéletet mondani nem az egyházak közvetlen feladata, de
hallatniuk kell a szavukat, ha az egész társadalmat érintő égető kérdések merülnek föl e téren.

Etik,ii szempontból a társadalom alapja a család, és a társadalom jövője az ifjúság. Hihetünk
kormúnyunk jó szándékában és erős elhatározásában : erőszak és hazugság nélküli társadalom
felépítésén fáradozik. A magyarság megőrizte hitét saját értékében és megmaradási akaratában.

Az egyházak világnézeti szolgálata. - A világnézetről beszélnünk kell, mert ebben különböznek
egymástól az emberek. A világnézeti sokszínűségben felismerjük az emberiség sokszínűségét, az
egyetlen igazság tőbbrétegűségét, és mivel korunk általában a személyi állásfoglalásra épít, a plu
ralista szellemi helyzet nem szétesettséget. hanem gazdagodást jelent. Az emberi értékek sokszí
nű skálájának felbecsüléséről van szó; ezért az egyház - éppen transzcendentális világnézete
megvédése végett- a humánum, az emberi lét tisztán evilági célszerűségét megvalósító törekvé
seket is elismeri. Az Isten valóságára építő vallásos világszemlélet és az evilági látásmód, a mate
rialista világnézet egymásmellettiségéről beszélünk. Világméretűvé vált a szekularizáció. Világ
nézeti pluralizmusban élünk, és az egyház a Zsinaton az együttélés és az együttműködés mellett
foglalt állást. s

A vallással kapcsolatban felmerülő konkrét kérdések ott válnak problematikussá, ahol a hivő

tömegek materialista világnézetű társadalomban élnek, és ahol az államvezetés és a közélet saját
jának vallja az ateizmust. Az iskolában a vallásos szülők gyermekei is materialista szellemben
nevelődnek. Itt a mindenkori párbeszédre vonatkozó elveket kell követni: mindig jobban meg
ismerni egymást, mélyíteni az értékeket, az általános emberit, kölcsönösen támogatni az előbbre

vivő törekvéseket. Azt hiszem, hazánkban e téren példamutató eredmények születtek. A külön
böző elvi alapokbór származó nehézségek ma is fennállnak, de már mindkét oldalon tudják,
hogy az egymáshoz való közeledés és kölcsönösség még tökéletesebb lehet, különösen a közös,
nagy emberi célokért vállalt összefogásban.

Szocialista demokráciában élünk. A demokrácia többségi véleményt, objektivitást, a közösen
élt valósághoz közelálló tárgyilagos döntések összességétfeltételezi. Ehhez az egyházaknak is
van hozzáadnivalójuk : belátásra, türelemre, kivárásra tudják inteni hiveiket, és mindig képesek
evangéliumi alapon a közérdeket. az egymásért levést, a szocialista demokrácia legnagyobb
társadalmi célkitűzéseit alátámasztani. Az egyház történelme folyamán eddig aligha került olyan
helyzetbe, hogy a világi hatalom által képviselt eszmei háttér lelki munkája számára biztositva
lett volna: az önzetlen, a közösségért élő ember és társadalom eszméje.

A személyiség mindig veszélybe kerűl, ha a szocializáló modellek elgyengülnek. Biztosak va
gyunk abban, hogya szocializmus a mai ifjúság előtt fel tudja ragyogtatni egy objektív szocia
lista társadalom vizióját; ehhez az szükséges, hogy a mai ifjúság értékekre alapozott személyi
struktúrát tudjon magában kiépíteni, amelynek egyik feltétele az is, hogy erős akarattal kezébe
vegye a saját sorsát. A múlt neveléséből ránk maradtak azok az erények, amelyek nélkül társa
dalmi közösséget és prosperitást ma sem alakíthatunk ki. Ezek a szorgalom, a józanság, a mér
tékletesség, az önfegyelem, és a takarékosság erényei. E polgári erényeknek nevezett, de alapjuk
ban véve vallásos eredetű meghatározók változatlanul hatnak az emberi személyiségre, és nem
csak átmenetileg jelentenek segítséget, mert örök emberi érvénnyel bírnak.

A mai kultúrkrízisben új tudatformálásra van szükség, a lelkeknek kell megváltozniuk, átala
kulniuk. Az egyházak és a világvallások képviselői ezt prédikálják szerte a világban. Hazánkban
megszüntettük az ember hatalmát a másik ember felett; kérdés azonban: vajon nem él-e tovább
az emberek lelkében valamilyen önző, polgári csökevény? A vallást mint társadalomépítő erőt és
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funkciót korábban ki akarták küszöbölni, de egyrészt semmilyen erkölcsi erőt nem tudtak a he
lyébe állítani, másrészt mégiscsak bebizonyosodott, hogy az egyházak fontos szerepet töltenek
be a szocialista társadalomban is. Csak olyan kereszténység tud eredményesen közreműködni,

amely tudatos, és tudatosan épít a keresztény hitigazságokra, az emberi értelemre, a humánum
értékeire és a felelősséget vállalni tudó emberi szabadságra. Az egyház világnézeti szolgálata ab
ban foglalható össze, hogy saját maga világnézete tudatában a személyiség és a közösség új társa
dalomalakító perspektívájában keresi a más világnézetekkel való kapcsolatot, nem azért, hogy
versenyre keljen velük vagy gyengítse őket, hanem azért, hogy önmaga is és azok is különállá
sukban megerősödjenek,és így létrejöhessen a világgal folytatandó tartós párbeszéd.

Felelősségvállalással és reménységgel a jövő felé

A hivőknek - minden más emberrel együtt - fel kell vetniük a kérdést: honnan erednek a mai vi
lág bajai? Ezúttal csak a legtávolabbi okra szeretnék rámutatni, és ez nem más, mint a mindent
ígérő, a mindent megoldani tudó technika, amely romlásunkká lett, mert nem tudtunk neki lel
ket adni. Bergson mondotta: ,,A mai embernek nagyobb lett a szeme, többet hall, a keze át tud
szinte mindent alakítani, de kicsiny maradt a lelke." Optimista vagyok a technika megítélésében;
a múltban nemegyszer elhangzott, hogy az egyház ellensége a technikának. Gondolom, ezt nem
szükséges cáfolnom. Nem a technikát kell elmarasztalnunk vagy feladnunk, hanem meg kell sza
badulnunk a korábbi káros velejáróitól.?

A világot egyensúlyában kétségtelenül a természettudományok nyomában fellépő technika in
gatta meg azáltal, hogy létrehozta az ipari társadalmat, és ezzel együtt a tőkések és a munkások
szétválasztott világát. A munka mélyebb értékelemzése nyilvánvalóvá tette, hogy az osztálytár
sadalom, vagyis inkább az osztályharc az egész dolgozó világ sorsává lett.

A technika az eddigi legnagyobb kihívás az ember számára, mert az embert is saját tárgyává
tette, elrabolta szabadságát, efidegenitette saját magától és felbontotta a természet egyensúlyát
is. A technikára fogható az ember túlélését veszélyeztető három fenyegetés: az atombombában
kulmináló technológiai fejlődés, a népességnövekedés, és innen erednek egész kultúránk téves ér
tékképzetei is. A technika rontotta el kapcsolatainkat a külső világgal és az emberekkel, érzéklési
és értékelési rendszerünk felbomlott, mert környezetünket tisztán a kizsákmányolás és az átala
kítás szempontjából nézzük. Minden manipulálhatóvá vált, még az ember is.

Hogyan szabadítsuk meg az embert a technika rabszolgaságától? Az emberi egyént mint sze
mélyt kell néznünk, és nem csupán a termelesben részt vevő s bármikor kicserélhető csavart.
Nemcsak a tudatot kell keresnünk és a tudást aktivizálnunk, hanem a lelkiismeretet is. A megol
dás csak az lehet, hogya technikát ismét alávetjük az embernek, az értelemnek és a szívnek. Ele
mi erkölcsi elvekre van szükségünk, az életnek fokozatosan új minőséget kell adnunk. Az ipari
társadalom belső alkatánál fogva anyagias természetű;ma már azt érezzük, hogy az anyagi jólét
szemléletén túli világ felé kell haladnunk. Arra régen rájöttünk, hogy a tudomány nem old meg
mindent, a társadalom alapja mindig erkölcsi kérdés: az emberi fejlődés igazi mozgatója az er
kölcsi felemelkedés. Valljuk a vallás erkölcsformáló képességét és erejét.

Az ipari társadalom indulásának és terjeszkedésének két világnézeti velejárója volt: a szekula
rizáció és az ahhoz kapcsolódó ateizmus. A vallás háttérbe szorult, az ateizmus életgyakorlattá
vált. Az európai országok többsége elveszítette kapcsolatát a kereszténységgel. Nekünk, hivők

nek nem a materialista világnézet mint ilyen ellen van kifogásunk: olyan világért küzdünk,
amelyben erkölcsi alapon a személy primátusát biztosíthatjuk a dolgok felett, és a szellemi vilá
got, az értelmet az anyag fölé helyezzük. Ismét hangsúlyoznunk kell az erkölcsi cselekvés két kö
vetelményét: a szabadságot és a felelősséget. A materialista világszemléletben levő igazságot meg
akarjuk ismerni, de más dolog, hogy elfogadjuk-e-mint saját életünk eligazító elvét. Az emberi
szabadság nem korlátnélküliséget vagy feltételnélküliségetjelent; csak akkor van értelme, ha ob
jektív értékekhez kötjük. Az emberi szabadság és függetlenség inkább feladat és adomány, mint
birtoklás. A közös igazságokat mindig elfogadjuk, még akkor is, ha a materialista világszemlé
letben találjuk meg; erre tanított bennünket a II. vatikáni zsinat. A vallás mindenkori ereje ab
ból adódik, hogy küzd a rossz, a bűn ellen, felveszi a harcot az ember önző énjével, és a saját ma-
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gá tól megszabad ított s megnemesített személyiséget á llítja eszményként. Eszmeí ér ték n élkül
nem tudunk élni.

A jelen fő kérdése a jövő emberének és tá rsadalmán ak sorsa. Eldöntése attól a választó i függ,
miben remélhetün k és hogyan biztosíthatunk lehetőséget reményeink beteljesedésének . Annyit
mondhatunk : ha az emberiség képes szoíidá ris egységet kialakítani. akkor meg tudja oldani a vi
lág á talakulásával já ró problémák at is. Ilyen egységesedő folyamat már régen megindult az egész
világon; a Zsinat korszerűségét semmi sem igazolja jo bban, mint hogy az új társadalmi értékek
megjelenését előre je lezte és előre érzékeltette. Az ipa ri tá rsadalom rabságából mindenütt szaba
dulni akarnak, az új társada lmi szerveződésben még mindig előtérben állnak a termelés és a fo
gyasztás kérd ései, de ezeken tú l az emberi szuverenit ásés szolidaritás új világot teremtő feladatai
is nyilván valóvá lettek. A remény egyik nagy biztosítéka a dia lógus : mindent közölni , a nehézsé
geket mindenk i tud omására hozni, az idealiszt ikus, utóp isztikus elképze léseken és vágyá lmoko n
túljutva á llandóa n rámutat ni a társadalomromboló hibákra is. Az egyensúly helyreállításának
végül az is remén yt adha t, hogy a megoldást elsősorban sajá t magun kba szá llva. emberi elmélyü
léssel kívánjuk siette tni. Senki sem tagadh atja , hogy ma a fe le lősség elveire kell építenünk gon
dolk odásunkat és cselekvésünket.

Mind enki több emberiesség, emberi melegség után vágyódik. E reményünk a közösségért vál
lait nagyobb áldoza tba n, az összemberiségért való cselekvő felszabadu lásunkban és az egyete
mes békeak arásban teljesedik . Kant egyik intelme így szól: "Úgy kell cselekedned, hogy cselek
vésed következményei az e lkövetkezendő emberi élet l ehetőségei t ne hozzák veszélybe ; légy tu
datáb an annak, hogy te minden ért, az egészért és a jövőért vagy fele lős ." Íme a felelősségvá lla lás

impera tivusza.
"A béke Isten ajándéka , melyet az emberekre bízott" - ez az 1982. év békenapján ak mottója.

A béke bölcseleti értelemben magától é rte tődő , de nem adatik meg magá tól; eleven vágyódássa l,
szüntelen reménykedéssel kell megküzdenünk érte . A béke ma minden emberinek a foglalata , a
békét mind en előfeltételével együtt valljuk. Tuda tosíta ni kell híveinkben e feltételek életjelentő
ségét. Jelszavunk legyen: " Ha békét akarsz, készülj a békére l",
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