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EGYÉNI ÜDVÖSSÉG 
TÁRSADALMIFELELÖSSÉG

HIT ÉS ÉLET

Sok keresztény számára egyáltalán nem világos, mi köze lehet az egyéni meg
szentelődésnek, a lelki üdvösségnek a társadalomhoz, a politikához. Sőt, sokan
úgy gondolják, egyenesen elárulnák a kereszténység lényegét, ha az Istenbe, a
természetfeletti világba vetett hit helyére társadalomkritikai vagy politikai cél
kitűzéseket állítanának. Hát nem éppen az különbözteti meg a keresztény hitet a
politikai-társadalmi utópiáktól, hogy míg az utóbbiak evilági, társadalmi-kollek
tív célok megvalósításával földi paradícsomot kívánnak teremteni, addig a ke
reszténység az egyéni szellemi-személyes beteljesülését, eszkatologikus üdvös
ségét ígéri? Miért is-kellene a keresztény embernek politikai küldetéssel felcse
rélnie vagy kiegészítenie vallási hivatását? Hiszen Jézus is elhatárolta magát
korának szociális és politikai mozgalmaitól, és az evangélium sem a társadalom
reformjának programja, hanem tisztán vallási üzenet. Az ősegyház pedig egy
szerűen elfogadta a készen talált társadalmi viszonyokat - köztük a rabszolgaság
intézményét is! -, amiből világosan kiderül, hogy, feladatát nem politikai és tár
sadalmi, hanem vallási küldetésnek tekintette. Ugy tetszik tehát, a keresztény
ember számára közömbös, milyen társadalmi viszonyok között-él, Mert igazi ha
zája a mennyben van (Fil 3,20), és mert Isten segítségével bármilyen társada
lomban és bármilyen társadalmi állapotban eljuthat az üdvösségre: "Itt már
nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya,
szolga vagy szabad, hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben" (Kol 3,11).

De nem válhat-e veszedelmes tévedések forrásává a társadalmi viszonyok
iránti közömbösség? Az őskeresztényeket az első három évszázadban üldözte a
pogány államhatalom. Többségük a szegények közé tartozott, legalábbis a szó
tágabb értelmében. Márpedig a szegények "boldogok, mert övék a mennyek
országa".

De mi történik akkor, amikor megszűnik az üldözés, a kereszténység uralkodó
vallássá lesz, s egyre több a keresztény a társadalom középsé és felső rétegeiben
is? Vajon fenntartható-e még ekkor is a társadalmi viszonyok iránti közömbös
ség? Hiszen a gazdasági, politikai és hatalmi viszonyok határozzák meg - ha nem
is teljesen, de nagymértékben -, hogy igazságosságban, szeretetben, testvériség
ben élnek-e együtt az emberek vagy kölcsönös gyűlölködésben és irigységben
amiatt... hogy a hatalmasok elnyomják és kizsákmányolják a gyengéket. Az igaz
ságtalanság bűnét nemcsak személyes kapcsolatainkban, közvetlen környeze
tünkben követhetjük el. A társadalmi struktúrák is lehetnek igazságtalanok, s
ezekkonzerválják, állandósítják a rosszat. Ezért azt lehet mondani, hogy az ilyen
igazságtalan viszonyok haszonélvezőimintegy a "strukturális bűn" állapotában
élnek. Bízvást vonatkoztathatjuk rájuk János apostol szavait: "Hogyan marad
meg az Isten szeretete abban, aki - bár bőven van neki a világ javaiból - mégis,
amikor látja,hogy testvére_szükséget szenved, elzárja előle szívét?" (1 Jn 3,17).

386



· -,
A két világháború között Magyarországon a lakosság 420/0-a földtelen béres, ag
rárproletár volt, akik ~ amint a népi írók leírták - megaiázó nyomorúságban '
tengették .életüket. Vajon mondhatjuk-e, hogy vétlenek voltak az úgynevezett
keresztény uralkodó és középosztályok, amelyek hasznot húztak ebből a helyzet
ből? Vagy mit gondoljunk a dél-afrikai apartheid-rendszert fenntartó fehér ki
sebbségnek ama nem csekély részéről, amely kereszténynek tartja magát?

*

A társadalmi viszonyok iránti közömbösség azért veszélyes, mert emiatt a ke
resztény hit ~ a szó negatív értelmében véve ~ ideológiává, a fennálló igazságta
lanságok konzerválására szolgáló doktrínává válik. Ha a keresztények igazságta
lan társadalmi struktúrák haszonélvezői, akkor ebben a helyzetben képmutatás
részükről, ha szeretetről, testvériségről, megváltásról beszélnek. És ha a keresz
tények úgy képzelik a megtérést, hogy az csak a szív mélyén végbemenő belső

változás, amely végrehajtható anélkül is, hogy megváltoznának az 'ember társa
dalmi kapcsolatai, akkor a valóságban az igazságtalan társadalmi viszonyok
fennmaradását szelgálják. A szív megtérésére mindig szükség van, de ennek
együtt kell járnia az igazságtalanságok felszámolásával, az igazságosság társadal
mi szintű érvényesítésével.

Ha sok keresztény ma sem látja világosan, mi a jelentőségük a~ üdvösség,
szempontjából a társadalmi viszonyoknak, ennek oka a megváltás művének túl
zottan individualisztikus értelmezése. Eszerint a természetfeletti, kegyelmi élet,
amellyel Jézus Krisztus ajándékozza meg a megváltottakat, minden egyes meg
váltott embernek legszemélyesebb tulajdona; a társadalom mint .társadalom
azonban nem képes ennek befogadására. De ha az egyház - XII. Pius szavaival
éppúgy "életelve az emberi társadalomnak", mínt a lélek a testnek, akkor az egy
háznak az a feladata, hogy természetfeletti életerőivel átjárja a társadalmi egé
szet, és belülről mintegy ráirányítsa a társadalom életét a végső és legfőbb ér
tékre, az önmagát kinyilatkoztató és a megváltottakkal önmagát közlő Istenre.
Ehhez az is hozzátartozik, hogy az erkölcsi törvényhez mérje a társadalmi álla
potokat és intézményeket, viselkedési és cselekvési módokat, és annak alapján
ítélje meg ezeket; tagjait pedig ösztönözze, hogy munkálkodjanak igazságos tár
sadalmi rend kialakításán, és segítsék jogos igényeik kivívásában az igazságta
lanságok és jogtalanságok áldozatait. XL Pius a Quadragesimo anno enciklikában
megállapítja, hogy "a jelenlegi társadalmi és gazdasági viszonyok. .. roppant
sok ember számára rendkívül megnehezítik" hogy örök üdvösségüket munkál
ják" (QA 130). Ha ez így van, akkor az egyháznak elsőrendű spirituális köteles
sége, hogy egész -befolyásúj latba vesse ezeknek az állapotoknak a megváltozta
tásáért. Ehhez pedig' nem elég prédikálni, hogy "szeressük egymást", "legyünk
jók egymáshoz" (közvetlen, szemelyes kapcsolatainkban), ehhez intézményes re-
formok is szükségesek. .

Hogy miért ismerik fel-a keresztények sokszor még ma is oly nehezen a társa
dal mi igazságossággal kapcsolatos kötelességeiket, annak egyik Qk9 - furcsa mó
don -- éppen a keresztény jótékonyságnak, a caritasnak beszűkült értelmezése.
Az egyház és a keresztények mindig is kötelességüknek tartották, hogy az irgal
mas szeretet gyakorlásával segítsenek a.bajbajutottakon és szükséget szenvedő

kön. De a kapitalizmus kialakulásakor és a modern proletariátus megjelenése
kor az egyház a nyomorgó, éhező, agyondolgoztatott munkásokban is csupán a
karitatív segítségre szoruló embereket, nem pedig a társadalmi igazságtalanság
áldozatait látta. Ezért, amikor a munkások szervezkedni kezdtek, hogy hatalmi
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eszközök alkalmazásával szerezzenek érvényt követeléseiknek, az egyház kezdet
ben megütközött ezen. Az egyház a modern szociális kérdés megoldását illetően

az 1931-ben megjelent Ouedregesimo: anno enciklikáig csak a karitatív tevékeny
séget ismerte el keresztényinek. Pedig a keresztény szeretet és erkölcsi törvény
nem írja eló.ihogy zokszó és ellenkezés nélkül el kell tűrni a társadalmi igazság
talanságot. Mivel az igazságtalanságot csak azok akarata ellenére lehet megszün
tetni, akik hasznot húznak belőle, XI. Pius pápa a közjó szempontjából jogosnak
és megengedhetőnek ismerte el a kollektív társadalmi igazságosságért folytatott
küzdelmet. A keresztényeknek itt az a sajátos feladatuk, hogy az ellenségszeretet
parancsát követve próbálják megtisztítani ezt a küzdelmet az erőszaktól, a harag,
a gyűlölet, az irigység indulatától; vessenek gátat a csoportönzéseknek, és való
ban a közjó érvényesüléséért szálljanak síkra.

, Jézus csakugyan nem hirdetett meg szociális programot, De a próféták, akiket
Jézus "nem eltörölni, hanem teljessé tenni" jött, félreérthetetlen világossággal
megmondják, hogy mi a kötelességünk a társadalmi igazságosságot illetően, és
hogy mi a helyes viszony igazságosság és irgalmasság között: "Törd össze a jogta
lan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit. Bocsásd szaliadon az elnyomottakat,
törj .össze minden igát. Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan sze
gényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd fel, és ne fordulj el em
bertársad elől." (Iz 58,6-8)

HULES BÉLA

Sürgés-forgás

Kigyógyulsz fiam a lírábóL
Csak valami bizonytalan hiány,
Valami hajszálrepedés, '
Halvány emléke
valami képzelgésnek
valamiröl, ami messze van,
Mintha valaki arra riad,
hogy egy rég lebontott házon
elfelejtett egy ablakot becsukul.
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bellis perennis

akárhány ablakon néznénk
ki csak öt

látnánk mindig
az ég közepében trónolva
talán dáliára

hasonlítana
pipacsra nem akkor azért
inkább himzett

és nyomott
rózsákra de mindenképpen
valódi virág


