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Kedves Olvasónk!

Az Egyházfórum 9. számával új fejezet kezdődik folyóiratunk 
történetében. Már előző számunk is tanúskodott bizonyos válto
zásokról. Új rovataink mellett hadd utaljunk a modernebb szö
vegszerkesztési technikára és a budapesti terjesztés megoldásá
ra. Jelen számunktól az Egyházfórum szerkesztését egy kisebb, 
bár nem végleges bizottság veszi át (ld. a belső borítót). Évente 
négyszer szeretnénk megjelenni, a nyomdai előállítást pedig 
Magyarországra helyezzük át. A szervezeti és formai előrelépés 
alkalmat ad arra, hogy újra megfogalmazzuk célkitűzéseinket, 
melyek megvalósításához szeretettel kérjük Olvasóink támoga
tását.

Az Egyházfórum -  hasonlóan a Fórum Romanumhoz, az 
ősi Róma mindennap zajló közösségi életének gyülekezőhelyé
hez, ahol a kereskedelemtől a jogszolgáltatásig, a politikától az 
irodalomig minden közös ügy megtalálta helyét -  a jövőben 
méginkább mint eddig találkozóhely szeretne lenni, a közös ügy, 
az egyház és a vallásosság jövője érdekében. XXIII. János pápa 
érdeme, hogy az egyház ablakai kinyíltak a világra, az általa egy
behívott II. Vatikáni Zsinat pedig felszólította a keresztényeket, 
hogy szembesüljenek ne csupán saját, megszokott kérdéseikkel, 
hanem a kívülről érkező problémákkal és megoldáskisérletekkel 
is. A Zsinat szellemében és a hit fényénél szeretnénk végezni ezt 
a „felnőttképzést”. Azokhoz szólunk, akik félelem nélkül viszik 
hitüket pergőtűzbe, nem csupán önmagukért, hanem másokért 
is, vagyis aktív módon akarnak részt venni az egyházi közössé
gek munkájában.

Folytatni kívánjuk az Egyházfórum Könyvei sorozat kiadá
sát is, amelyben önálló műveket jelentetünk meg. A személyes 
vallomások, teológiai eszmélődések segítséget nyújthatnak az 
örök kérdések és korszerű problémák megoldásához. Válogatá
sunk központi célja itt is a közösségi ügy: hasznossá válni és 
hasznossá tenni másokat is, egymásért.

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a szerkesztési és 
technikai változások folyóiratunk arculatát nem csak gazdagít
hatják, hanem újabb hiányosságokat is szülhetnek. Ezért eleve 
Olvasóink elnézését kérjük az esetleges előforduló hibákért. Bí
zunk abban, hogy mihamarabb jó minőséggel szolgálhatunk -  
tartalmi és technikai szempontból egyaránt.



E számunk

az egyház és a politika viszonyába próbál betekintést adni. 
A téma hazánkban annál is aktuálisabb, mert a keresztény em
berektől és a keresztény egyházaktól a társadalom tagjai és a 
társadalmi intézmények is sokat várnak. A politika fogalma az 
elmúlófélben lévő, szomorú korszakban a társadalom és az egy
ház számára egyaránt negatív csengéssel a párt politikáját takar
ta. Kereszténység és egyház e politika számára először ellensé
get később céljai elérésére szolgáló eszközt jelentett. Kurt Koch 
dolgozata a keresztény egyházak Istentől kapott politikai külde
tését taglalja. Farkas Beáta a magyarországi katolikus egyház 
előtt álló társadalmi helyzetről, Gömöri Katalin pedig az egy
ház-lét jogi kereteiről írt beszámolót. Hankiss Elemér szocioló
gussal készítettünk interjút arról, hogy szerinte a magyar társa
dalomban milyen értékeket kell az egyházaknak leginkább kép
viselniük. Jutta Dahl arról számol be izgalmasan, miként politi- 
zálódott egy szokványos evangélikus falusi közösség.

A szentéletű és korát meghaladóan modern gondolkodó, 
Prohászka püspök ma is korszerű emléke előtt tiszteleg tanul
mányával J. Horváth Tamás. Szemléltetőül közöljük a püspök 
katolikus autonómiával kapcsolatos egyik beszédét, melynek ér
velése és fordulatai sok tekintetben ma sem veszítettek érvé
nyességükből. Ismét jelentkezink Perspektíva és Folyóiratszem
le rovatunkkal, Dévény István összeállításában.

Virt László a közelgő pápalátogatás kapcsán tekint szét 
szétdúlt egyházi otthonunkban, s próbálja felmérni a vendégvá
rás sürgette legfontosabb teendőket. Bernhard Häring nemrégi
ben megjelent, nagy port felkavaró II Regno-cikke az erkölcste
ológia válságáról számol be. A sajnos még mindig el nem avult 
Erdély-konfliktus jelenik meg Molnár János áttelepült reformá
tus lelkész önvizsgáló töprengésében. Lapzárta után történtek a 
véres, de reménytkeltő romániai események. A mártíroknak 
tisztelet, az ország építőinek bíztatás.

Ezzel a számunkkal (is) olyan problémakört érintünk, mely
nek szélessége és mélysége napról napra változik, s mely ugyan
akkor „megosztja a lelkeket”. A közölt tanulmányokkal azt sze
retnénk előmozdítani, hogy e megosztott lelkek egymással köny- 
nyebben kezdhessenek párbeszédet -  mintegy fórumot.

1990. Vízkereszt
a szerkesztők



KURT KOCH

1950-ben született teológus, a luzerni Teológiai Fakultáson a dogma
tika professzora, a Schweizerische Kirchenzeitung egyik szerkesztője. 
Tanulmánya a „Katholische Hochschulgemeinde” előtt Tübingenben 
1989. május 2-án tartott előadásának folyóiratunk számára átdolgo
zott változata.

A keresztény hit politikai feleló's ség

„amit Isten egybekötött, 
ember szét ne válassza”

Szabad-e egyáltalán politizáló egyházzá válnia Európában a ke
resztény egyházaknak? Lényegében ez az az idegesítő kérdés, 
amelyről jelenleg nemcsak a különböző európai társadalmak
ban, hanem magában az egyházakban is heves viták folynak. Kö
zelebbről nézve azonban kitűnik, hogy helytelen és téves ily mó
don föltenni a kérdést. Magától értetődik ugyanis, hogy az egy
házak nem válhatnak politikaivá, hiszen akkor úgymond elhagy
nák „otthonukat” és „idegen” területre tévednének. A legfőbb 
ok azonban, amitől az egyházak soha nem válhatnak politikaivá 
egyszerűen abban rejlik, hogy szívük mélyén, illetve lényegükből 
fakadóan már azok, ha és amennyiben eredeti ügyük mellett ki
tartanak. Azt az alapvető tényt, hogy az egyházak politikai kül
detése magából a vallás forrásterületéből származik, különösen 
nyomatékos módon Eberhard Jüngel evangélikus teológus hang
súlyozta: „A teológia nem politikaivá lesz, és főleg nem azáltal, 
hogy egy bizonyos párt érdekeit képviseli, hanem már eleve az, 
amennyiben eredeti feladatának eleget tesz. A keresztény hit 
vagy már lényegében politikai -  vagy egyáltalán nem az. Az, ha 
a Megfeszítettet vallja a világ urának, és az ő nevében hirdeti a 
bűnös megigazulását.”1 Ha tehát az egyházak, vagy misztikus lé
nyegük szerint már eleve politikaiak, vagy soha nem is lehetnek 
azzá, akkor Jézusnak a keresztény házasságra vonatkozó paran
csa érvényes a hit és a politika kapcsolatára is: „Amit Isten egy-
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bekötött, ember szét ne válassza.” (Mk 10,9) így tehát az a ma
napság hevesen vitatott kérdés, hogy politikaivá válhatnak-e az 
egyházak, elsiklik a tulajdonképpeni probléma mellett. A sokkal 
döntőbb és alapvetőbb kérdésnek inkább úgy kellene hangoznia, 
hogy a keresztény egyházakat valóban oly mértékben mozgás
ba lendíti-e a hit, hogy politikailag is hatékonnyá kezdenek válni. 
Hiszen a vallás ősi „Isten” szavánál politikusabb szó nincs, és az 
Istenről való keresztény beszéd mintegy az egyházak eredendő
en politikai tevékenységét is reprezentálja.

Az egyháztörténelem végzetes tragédiája, hogy a keresztény 
egyházak feszültséggel teli lényegét sokkal előbb, és sokkal érzé
kenyebben észlelik a kereszténység ellenfelei, mint maguk az 
egyházak. Azért érdemes a kereszténység jelentős ellenzőinek 
kritikai megítélését röviden figyelembe venni, hogy ebben a ne
gatív tükörben ismét felfedezzük a keresztény egyházak valódi 
politikai arculatát.

1. Az egyház félreérthetetlen „politikai helye.”

A II. sz. vége felé a pogány filozófus Kelsos a következőket ve
tette a keresztények szemére: „Ti azt mondjátok lehetetlen, 
hogy egy és ugyanazon ember több urat szolgáljon egyszerre, ez 
azonban lázadó beszéd, azok beszélnek így, akik fallal elhatárol
ják magukat a többi embertől és mindenkitől visszahúzódnak.”2 
Lázadónak azért ítélte Kelsos a keresztények magatartását, mert 
megtagadták a császárkultuszt, és csak egyetlen urat, a maguk 
Urát akarták szolgálni. Mivel ők a feltámasztott Krisztust Kyri- 
osként tisztelték, elkerülhetetlen volt, hogy Jézus az imádását 
felforgató konkurenciának tekintette a császár, aki maga is 
igényt tartott a Kyrios címre. A keresztények e magatartását a 
császár természetesen nem tűrhette. Ateizmussal gyanúsította 
meg őket, mindama következményével együtt, melyet e vád 
nemcsak akkoriban, de még századunkban is maga után vont. 
Gondoljunk csak az egyszerű osztrák parasztemberre Franz 
Jagerstátterre, akit 1943-ban azért végeztek ki, mert megtagadta 
a katonai szolgálatot azzal az indokkal, hogy nem tud egyszerre 
Krisztusnak és Hitler Harmadik Birodalmának is szolgálni.
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A keresztények érthetetlen hozáállása, amit Kelsos szóvá 
tett, természetesen nemcsak a korai egyházra korlátozódott. Ezt 
dokumentálja a kereszténység egy másik igen jeles kritikusa is, 
Jean Jacques Rousseau. O olyannyira meg volt győződve a ke
reszténység társadalomromboló, sőt lázadó karakteréről, hogy a 
„Társadalmi szerződés” c. művében a következőket írta: „Nem 
hogy a polgárok szívét az állam iránt megnyerné, még el is távo
lítja őket tőle, mint minden más földi dologtól. Nem ismerek 
mást, ami jobban szembenállna a társadalmi szellemmel.”3 A 
szöveg eredeti értelmében Rousseau az egyházat államellenes
nek, a társadalommal szemben érzéketlennek („insociable”), a 
közösségi szellemmel („esprit social”) ellentétesnek, mi több, 
titkos lázadónak tartotta. A keresztény egyház valódi lényegének 
szigorú diagnózisa alapján nem csodálkozhatunk a terápiára tett 
javaslatán sem. Ezt ő abban a politikai posztulátumban találja 
meg, hogy az egyházat, mely megbontja a társadalmi egységet, 
és nem veti magát alá a politikai egység elvének, mint az államra 
veszélyeset ki kell irtani és egy olyan polgári vallással („religion 
civile”) kell helyettesíteni, amely egyedül garantálja a társadalmi 
élet egységét, ugyanis „mindaz, ami a társadalmi egységet szét
rombolja, nem használ semmit.”4

Mindezzel Rousseau semmiképpen sem egyedi tételeket 
képviselt a történelemben. Sokkal inkább egy olyan problémát 
fogalmazott meg programszerűen, amely a kereszténységben 
már kezdettől fogva jelen volt, és amelyre a freiburgi dominiká
nus teológus Christoph Schönbom is joggal utal: „Az az állítás, 
amely szerint a kereszténység államellenes, szociálisan ártalmas, 
illetve a közösségi egységre romboló erővel hat, egykorú magá
val a kereszténységgel, és ebből joggal következtethetünk arra, 
hogy ez a megállapítás nem csupán a kereszténység ellenségei
nek korlátoltságából, illetve gonoszságából fakad, hanem tényle
gesen az egyház létében van megalapozva.”5 De mi az, ami eze
ket a keresztény egyház elleni kemény vádakat megalapozza?

A legtalálóbb választ megint maga Rousseau adta, mégpe
dig az egyház államellenes kakrakteréről szóló állításának köze
lebbi megindoklásával. Az, hogy a keresztények nem lehetnek jó 
polgárok, Rousseau szerint nyilvánvaló, és abból fakad, hogy a 
kereszténység, tisztán lelki vallás, „mely kizárólag a mennybéli 
8



dolgokkal foglalkozik. A keresztények hazája nem e világból va
ló”. Az égi otthon következménye az, hogy a keresztények ket
tős állampolgárságúak -  egyrészt égi, másrészt földi - ,  s hogy 
„ellentétes kötelezettségeknek” vannak alávetve, és emiatt „két 
törvényhozásuk, két parancsolójuk és két hazájuk” van. E körül
ményben van Rousseau szerint a legmélyebben megalapozva, 
hogy miért nem tudnak a keresztények egyidejűleg jó állampol
gárok és buzgó hívők is lenni -  ellentétben sok mai keresz
ténnyel, akik e kettőt olyannyira megpróbálták összekötni, hogy 
ezáltal immár egészen „államvallásossá” lettek.

Rousseau azzal, hogy az egyház és állam feszültségteljes vi
szonyának alapját a keresztények kettős állampolgárságában lát
ja, kétségkívül lényegében ragadta meg a keresztény hit önértel
mezését, ahogyan azt a Biblia is írja: Hála a megváltásnak Krisz
tusban, keresztényeknek már itt a földön megvan a politikai he
lyük politeuma és ezzel együtt igazi otthonuk a „mennyben, 
ahonnan Krisztust mint „Urukat és Szabadítójukat” várják. (Fii 
3,20) Épp ezért „nincs maradandó városuk” e világban, hanem 
„keresik az eljövendőt” (Zsid 13,14). Ezt az eljövendő várost -  
polis! -  Jeruzsálemnek hívják: „A mennyei Jeruzsálem azonban 
szabad, és ez a Jeruzsálem a mi anyánk” (Gál 4,26). Keresztény
nek lenni János Jelenései szerint annyit tesz, hogy az ember már 
felverte sátrát a mennyben. Ott, a mennyben van a keresztények 
igazi otthona, mint azt János evangéliumában Krisztus megígér
te: „Atyám házában sok lakóhely van”(Jn 14,2). Ebből viszont 
az következik, hogy a keresztények csak mint idegenek, illetve 
vendégek érezhetik magukat e világban,úgy, mint akik éppen 
úton vannak a földi vándorlásban az eljövendő haza felé, és ezt a 
zarándoklatot kell életmódjukból is kiolvasni: „Szeretteim, kér
lek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok tartózkodja
tok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek” 
(1 Pét 2,11).

Ha figyelembe vesszük ezt a bibliai hasonlatot a kereztények 
kettős állampolgárságáról, illetve ideiglenes földi zarándokú
jukról és végleges mennyei letelepedésükről tagadhatalanul le 
kell vonnunk azi a következtetést, hogy Rousseau keményhangú 
ítéletében mindez sokkal inkább lényege szerint van jelen, mint 
azt korunk néha már elkényelmesedett polgári kereszténységé-
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nek életében tapasztalhatjuk. „Csak vendégek vagyunk itt a föl
dön, nyughatatlanul és sok teherrel vándorolunk a mennyei haza 
felé” -  igaz, hogy ez az egyházi ének manapság a keresztények 
körében nagy közkedveltségnek örvend, de valóban hiszik is azt, 
amit énekelnek? Azt, hogy elhiszik, abból lehetne kiolvasni, 
hogy a Rousseau által nehezményezett kettős állampolgárságuk 
társadalmi életükben egy olyan állandó konfliktust, illetve alapk
rízist okoz, amely csak nyugtalanságot és felforgató elemeket 
hoz a társadalomba, főleg ott, ahol társadalom és az állam túlsá
gosan fölnagyítja magát és az állam bálványozásának szörnyű 
tendenciái lépnek föl, mint pl. századunkban a nemzetiszocialis
ta terror idején, amely kétségtelenül az állam perverziójának 
mélypontját jelentette.

2. A közelmúlt tanulságos tapasztalatai

Becsületesen be kell látnunk, hogy Európa keresztény egyházai 
még mindig nem tanultak eleget a Harmadik Birodalom szomo
rú leckéjéből. Ebből adódik, hogy mint mai európai kereszté
nyek, nem kerülhetjük el, hogy lépten-nyomon visszaemlékez
zünk a nemzetiszocialista terrornak erre az időszakára. Termé
szetesen nem azért, hogy szemrehányást tegyünk a múlt nemze
dékének, hanem azért, hogy a jelen és jövő generációját megóv
juk ugyanezen hibák bármikor lehetséges megismétlésétől. Hi
szen ha közelebbről vizsgáljuk a dolgot, akkor észrerevehetjük, 
hogy a nemzetiszocialista diktatúra időszaka a mai egyházaknak 
két alapvető tanulsággal is szolgál, amelyet, főleg politikai kül
detésükre tekintettel, szívükön kellene viselniük.

2.1 Öntudatlan -  naív vagy kritikai politika?

A németországi borzalmas események óta a keresztény egyhá
zaknak először is azzal kell tisztában lenniük, hogy akkor is poli
tikai szerepet játszanak, ha egyáltalán nem politikai, hanem 
csakis vallási intézmények akarnak lenni, és ennek megfelelően 
is viselkednek. Akkoriban megdöbbentő módon kellett tapasz
talniuk, hogy a politikától való önmegtartóztatásuk is politikai
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állásfoglalást jelent, ha önkéntelen, öntudatlan és éppen ezért 
veszélyesen naív politikát is.

Ez a nézet a nemzetiszocialista diktatúra tapasztalatai alap
ján nagy hatást gyakorolt az egyházi tudatra. Persze olyan tény 
felismeréséről van szó, amely a kezdetek óta jelen volt a keresz
tény egyház történelmében. Már a Jézusról tett legősibb hitval
lás egyben a legnagyobb mértékben politikai hitvallás is volt, 
mégpedig azért, mert Krisztusba vetett hitük miatt az őskeresz
tények nem kapcsolódtak be a római birodalom akkori császár
kultuszába, amiért ateistának gúnyolták őket, amely magában 
foglalta, hogy az állam ellennségének tekintették őket. A krisz
tushit a „konstantini fordulattal” sem vesztett politikai karakte
réből, csak most ellentétes irányzatnak számított, mihelyt a ró
mai császárok arra vállalkoztak, hogy birodalmuk egységének 
érdekében a keresztény 
tukba. Wolfgang Huber 
evangélikus teológus 
joggal mutatott rá arra, 
hogy ettől kezdve már 
nem az a kérdés az 
egyház számára, vajon 
politikaivá legyen-e, 
vagy azzá akar lenni. A 
döntő kérdést sokkal 
inkább az jelenti, hogy 
milyen módon politikai 
és miként működik. „A 
kereszténység történel
mében az egyháznak 
mindig két politikai fe
ladata áll szemben egy
mással. Egyrészt támo
gatja a jog és a béke 
biztosításában vonatko
zó állami feladatokat.
Ebben az értelemben újból és újból emlékeztet Pál híres -  hír
hedt mondatára: „Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb ha-

vallást politikailag fogadják szolgála-
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talmasságoknak” (Róm 13,1). Másrészt azonban az álleim tevé
kenységét mindig kritikával kell szemlélnie, és a neki való enge
delmességnek is határt kell szabnia: „Az Istennek kell engedel
meskedni, nem az embernek.’ (ApCsel 5,29),>6

Ez a kis visszapillantás az egyháztörténelembe rávilágít arra, 
hogy a keresztény egyházak soha nem dönthettek szabadon ar
ról, akamak-e politikailag hatni vagy sem. Sokkal inkább foly
vást ama mindent eldöntő kérdés előtt álltak, hogy milyen for
mában érzékeljék politikai felelősségüket: öntudatlanul, ösztö
nösen, és ezáltal a politikai helyzetet naivan stabilizálva és legiti- 
mizálva, vagy inkább reflektálva és ezzel kritikusan kialakított 
szembenállással. Ennek megfelelően létezik egyrészt egy olyan 
egyház, mely politikai felelősségét tudatosan komolyan veszi, 
másrészt van olyan egyház is, amely eleve nem akar tudomást 
venni semmilyen politikai küldetésről, ám éppen ezért, bár öntu
datlan és ráadásul naív módon, de a lehető leghatékonyabban 
politizál. Elvileg tehát nem létezhet politikamentes egyház. Min
den történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy éppen egy eleve ön
magát politika mentesnek valló egyház vezet a leginkább a hit és 
az egyház utólagos ártalmas elpolitizálásához. Mert egy olyan 
egyház, amelyik minden társadalmi szembenállás és politikai 
konfliktus elől egy politikán túli semlegességbe akar visszahú
zódni, igen hamar nagyon is „politizált ” és éppen ezért nem tel
jesen ártatlan, nem semleges egyháznak bizonyul. Sokkal inkább 
fenyegeti majd az a veszély, hogy az államszükségletek és politi
kai érdekek hálójába kerül, amint ezt találóan fejezte ki Jürgen 
Schmude, a Németországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnö
ke, aki mint volt politikus jól tudja mit beszél: az ilyen egyház az 
állami vonathoz kapcsolt „Halleluja-kocsihoz” hasonlít, amely
ből minden egyes állami „hurrá” kiáltásra azonnal egyetértőleg 
felhangzik az egyházi „Halleluja”.

Ez alapján válik világossá az első tanulság, mely a nemzeti
szocialista terror időszakát is előkészítette: az ti., hogy alapvető
en nem létezik politikamentes egyház. Egy egyház mindig hat 
politikailag, akár akar, akár nem, akár tudja ezt, akár nem. Min
den történelmi tapasztalat szerint akkor fejt ki legerőteljesebben 
politikai hatást, mikor a politikai eseményektől leginkább tartóz
kodik, és politikailag semlegesen szeretne viselkedni, -  ugyanis 
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főleg ekkor van kitéve annak a veszélynek, hogy hitelesíti a min
denkori politikai status quo-t. Ezt a vitathatatlan tényt a legpon
tosabban Paul M. Zulehner fejezte ki egy tömör mondatban: „A 
politikátlanság szándéka mindig a legnagyobb politikai döntés a 
status quo mellett”7. Éppen ezért a mindent eldöntő kérdés 
csakis úgy hangozhat, hogy milyen irányban hat, és akar hatni 
politikailag az egyház: naivan és öntudatlanul szentesíti a min
denkori politikai viszonyokat, avagy felelősségének teljes tudatá
ban konstruktívan és kritikával vesz részt a politikai élet alakítá
sában.

22  Alkalmazkodás vagy ellenállás?

A nemzetiszocialista terror félelmetes időszaka egy második ta
nulságot is tartogat a jelenkor egyházainak. A legtöbb ember, 
aki bűnrészes volt a nemzetiszocialista terror borzalmaiban, utó
lag azzal védekezett, hogy ő csak a kötelességét teljesítette és 
feljebbvalóinak engedelmeskedett. Közülük több keresztény -  
önmagát védve -  még a hitre is hivatkozott, legalábbis olyan ér
telemben, ahogyan azt egyházától átvette. Ebben az állami fel- 
sőbbség és a keresztény élet közti viszony európai-egyházi értel
mezésének egyre egysíkúbbá váló hagyománya mutatkozik meg. 
Ezt Johann B. Metz katolikus teológus találóan a „politikai el
lenállás drasztikus deficitjének”, illetve a „politikai alkalmazko
dás túlméretezésének” nevezte.8 A nyugat-európai keresztények 
is elfelejtették, hogy a helyes politikai magatartás a zsarnokság 
idején nem az engedelmeskedés az állami felsőbbségeknek. Jog
gal állapította meg 1956-ban Eivind Berggrár norvég evangélikus 
püspök, hogy „egy ördögi hatalomnak engedelmeskedni nem 
lenne más, mint bűn”. Épp ezért a keresztények politikai maga
tartása a zsarnokság idejében csakis az ellenállás lehet, amint 
azt János az őskeresztény látnok is az akkori keresztények lelké
re kötötte. O a római birodalomban az istentelen erők és ele
mek megtestesülésének látta az undort keltő szörnyűségeket, a 
hatalmát teljesen saját céljaira fordító perverz, korcs állam alak
ját. Az állammal szembeni tiszteletadásról és engedelmességről 
egyáltalán nem esik szó Jánosnál, annál inkább a határozott 
szembenállásról, melyet meg is követel a keresztényektől.
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Európa keresztény hagyományaiban egészen feledésbe me
rült az a tény, hogy a rómaiakhoz írt levél 13. fejezete mellett, 
melyben Pál a római keresztényeket az állam iránti engedelmes
ségre szólítja fel ugyanabban a Szentírásban, ott található a Jele
nések könyvének 13. fejezete is, melyben az állam nemcsak hogy 
nem mint isteni rendelkezés jótéteménye jelenik meg, hanem az 
akkor római birodalom -  a maga császárkultuszával egyetem
ben -  úgy ítéltetik meg, mint egy totalitárius és démoni állam. 
Valószínűleg szorosan ezzel függ össze az is, hogy a keresztény 
hagyomány nagy ellenálló alakjait a nyugat-európai keresztény
ség egyre inkább elfelejtette, sőt még a gondolataiból is száműz
te -  mint pl. a nagy milánói püspököt Ambrust. O szembeszállt 
Theodósius római császárral, amikor az Thessalonikiben a la
kosság nagy részét legyilkoltatta. A püspök nyilvános egyházi ve- 
zeklésre kötelezte a császárt, majd elhagyta Milánót, Theodósi- 
ussal pedig közölte, hogy egészen addig távolmarad püspöki 
székhelyétől, míg a császár a vezeklést nem teljesíti. Végül a 
császár alávetette magát a vezeklésnek.

Ebből érthető, hogy a nyugat-európai kereszténység hosszú 
időn át tudatában volt az ellenállás jogának és kötelességének, 
amit csak az újkorban győzött le az egyházak részéről egyre in
kább támogatott felsőbbségetika, amely szerint az állam iránti 
engedelmesség majdhogynem a keresztények legfőbb kötelessé
gévé vált. Ezzel szemben a korábban igényelt ellenállási jog az 
alábbi formában nyert legvilágosabban kifejezést: Istennek en
gedelmeskedik, aki szembeszáll a zsarnokkal. A keresztény hit
nek ehhez a nagyszerű hagyományához híven a keresztényeknek 
ma is kötelességük a szembeszegülés mindenütt, ahol az állam 
túlértékeli önmagát, és mintegy az Isten helyére pályázik, -  ez 
pedig főleg ott fordul elő, ahol a kormány állandóan megszegi a 
saját törvényeit, illetve olyan törvényeket ad ki, amelyek az al
kotmánnyal ellentétben állnak, avagy olyan alkotmányt hoz, 
mely meghatározott fajhoz, illetve társadalmi osztályokhoz tar
tozóktól megtagadja az alapvető emberi jogokat. A kereszté
nyeknek minden ilyen esetben kötelességük az ellenállás, és ép
pen ezért az a második tanulság, melyet a nemzetiszocialista 
diktatúra időszakából a jelenkor európai kereszténysége levon
hat, abban rejlik, hogy ismerje föl: az ellenállás joga és kötele- 
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zettsége éppen a demokrácia legalapvetőbb tényezője. Hiszen 
igazi demokrácia csakis ott lehetséges, ahol az emberek végső 
esetben az ellenállásra is hajlandóak. Az ilyen ellenállás éppúgy 
emberi jog, mint ahogy keresztényi kötelesség. Jürgen Moltmann 
református teológus sikerült definíciója szerint ez nem más, 
mint „felebaráti szeretet szükséghelyzetben”9.

3. A „politikus” Isten evangéliuma

Ez a két tanulság, melyet a nemzetiszocialista terror ideje nyújt 
még ma is a nyugat-európai kereszténységnek a keresztények 
politikai felelősségével kapcsolatban, megerősíti azt az alapvető 
tényt, hogy a keresztény egyházaknak nem kell politikaivá lenni
ük, hiszen már mindig is azok. Az egyházak azonban nemcsak 
társadalmi szituáltságuk miatt politikaiak. Sokkal inkább és fő
leg akkor azok, amikor abból a vallásos-misztikus forrásból táp
lálkoznak, ami végső lényegük. Ez azonban azt mutatja, hogy Is
tennek alapvetően köze van a politikához, azaz ő maga is nagy
mértékben politikus Isten. Ez tehát a legfőbb ok, amiért az egy
házaknak egyáltalán nem kell politikaivá válniuk -  hiszen máris 
azok, ha szoros kapcsolatban állnak a Biblia Istenével. Itt most 
elégedjünk meg azzal, hogy a hit fényénél megvizsgáljuk a Biblia 
Istenének három elementáris jellemvonását, amelyek jelzik, mi
lyennek kell lennie a keresztények politikai felelősségének a 
Biblia Istenének útmutatása szerint.

3.1 Az egyetemesen igazságos Isten

A Biblia Istene elsősorban morális Isten, aki eljegyezte magát a 
minden embernek kijáró igazságossággal. Ez az alapvonás máris 
kiolvasható abból, hogy Izraelen kívül nincs még egy olyan val
lás, amely ennyire a jogon, pontosabban fogalmazva az isteni jo
gon alapszik. A szövetség, melyet Isten népével kötött, mélyen 
megalapozza az izraeliták egymás közti jogi viszonyait. Izrael ki
választásán keresztül azonban Isten szövetsége minden népre 
vonatkozik, tehát az Izrael által várva várt isteni jog közössége 
minden nemzetre kiterjed. Ebben fejeződik ki leginkább egy
részt Isten és a közösség megbonthatatlan összetartozása, más-
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részt az emberek egymás közti jogközössége. A bibliai szemlé
letben ezért az emberek egymással való, törvényekkel és az igaz
ságossággal szabályozott közössége nélkül soha nem jöhet létre 
közösség az Isten és az emberek között. Tehát az Istennel való 
közösség feltétele a többi emberrel való jogközösség. Joggal 
mutat rá Gerhard von Rád, hogy az Ószövetségben „nincs még 
egy olyan kifejezés, amely az emberek egymás közti kapcsolatát 
jobban kifejezné, mint a cedaka”10, vagyis az igazságosság. Ez 
nemcsak az ember Istennel való viszonyának a mércéje, hanem 
-  ebből kiindulva -  az emberek egymás közti, illetve embertár
sukhoz való viszonyának is. Egyedül csak igazságossága alapján 
teremt Isten békét, mégpedig valóban tartós békét.

A Biblia hiteles Istenének ebből a vonásából a keresztény 
hit politikai dimenzióját illetően csakis az következhet, hogy a 
keresztények és az egyházak béke iránti felelőségét az isteni jog
nak, s ezzel az igazságosság kritériumának kell irányítania. Eb
ből adódik tehát a politikai felelősség sajátosan keresztény defi
níciója és tartalmi kiterjesztése is. Ez pedig csak azt jelentheti, 
hogy a politikai felelősség fogalma minden olyan törekvést tar
talmaz, melynek célja az emberek egész világon való társadalmi 
együttélésének igazságos irányítása. Keresztény értelemben a 
politika nem az általánosságokkal foglalkozik, hanem az általá
nossal és ezért az igazságossággal. Politikai felelősség minden 
olyan törekvés, mely a életre való esélyek igazságos elosztására 
irányul. Ezért a keresztényeknek az első sorban kell küzdeniük 
az igazságosabb társadalmi rendért vívott harcban. A Biblia Is
tene ugyanis -  minden ember Istene -  minden ember érdeké
ben eljegyezte magát az igazságossággal és erővel övezi föl ma
gát érte.

32 A megvesztegethetetlen „pártosságú” Isten

A Biblia Istene konkrétan lép fel az igazságosság érdekében, 
mégpedig egy olyan világban, melyet a jogtalanság és az erőszak 
jellemez. Az igazságosság iránti szeretete ezért ölti magára eb
ben a szituációban a szegények, a tehetetlenek és elnyomottak 
iránti szenvedélyes szeretet alakját, s ezért az igazságosság iránti 
elkötelezettségét a szegényekkel szemben tanúsított pártosság-
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bán nyílvánítja ki. Isten nemcsak egyszerűen minden embert 
szeret, hanem különleges szeretet tanúsít azok iránt, akiknek 
rosszabbak az életlehetőségeik, s éppen ezért mellettük foglal 
állást. A Biblia Istene számára ezért az igazsághoz tartozik, 
hogy az elnyomottakat pártfogolja és mellettük foglaljon állást. 
Isten abszolút „semlegessége” az jelenti, hogy nem marad sem
leges a jogtalansággal szemben, ami sérti az embereket, hanem 
elsősorban a szegényeket szereti. Ezért a Biblia Istene nemcsak 
nagyon is politikai Isten, hanem módfelett részrehajló is. Min
denesetre sok mai keresztényre bosszantólag és megütközést 
keltőén hat, hogy szinte az egész bibliai üzeneten egy alapvetően 
pártos istenismeret vonul végig: „Az elnyomottaknak igazságot 
szolgáltat, az éhezőknek kenyeret osztogat. Az Úr megszabadít
ja a foglyokat, az Úr megnyitja a vakok szemét, az Úr fölemeli a 
megalázottakat, az Úr szereti az igazakat. Az Úr megőrzi az 
idegent, pártját fogja az özvegynek és árvának.” (Zsolt 146, 7-9)

Ha Istennek ez a jogalkotó tevékenysége egyben a legkedve
sebb elfoglaltsága, s ha a szegények Isten legkedvesebb gyerme
kei, azé az Istené, akit a pünkösdi szekvencia „páter paupe- 
rum”-nak, a szegények atyjának nevez, akkor a keresztények és 
az egyházak politikai felelősségének is rájuk kell irányulnia még
pedig úgy, hogy politikai felelősségüket a szegények szemével, s 
így a történelem hátoldaláról tudatosítják. A szegények melletti 
elsődleges elkötelezettség nem kevesebbet jelent, mint a kitaszí
tottakkal szemben pártos szeretetet tanúsító Isten követelésének 
politikai formáját, s olyan tanulságot, melyet a keresztényeknek 
és az egyházaknak a hit politikai dimenziójának újrafelfedezése 
terén még meg kell tanulniuk. Erre utal, joggal, a református te
ológus, Jürgen Moltmann: „A modern pluralisztikus társadal
makban az egyházak fő gondja nem a partikularitásuk, hanem a 
meggyőző részrehajlás e modern társadalom szegényei és elnyo- 
mottai mellett.”11

33 A felszabadító szombat Istene

Istennek az igazságosság és a szegények iránti eleve elfogult sze- 
retetét harmadsorban legjobban és történetileg is a leghatáso
sabban a szombatnak, a szombatévnek és a szabadulás évének
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isteni rendeléséből érthetjük meg. Épp ez utóbbi egyike a zsidó 
nép legforradalmibbnak mondható törvényeinek, s mint Jahve 
politikai rendelkezése különösen Isten népe társadalmi életében 
jelentkezik robbanásszerű hatékonysággal. Döntő jelentőségű, 
hogy Mózes 3. könyvének 25. fejezete szerint maga Jahve hirdeti 
meg az „Úr jóbel-évét„12: Minden 50. évben az engesztelés nap
ján az egész országban meg kell szólaltatni a harsonákat, ame
lyek azt az évet az Úr szabadító évének hirdetik meg, amely 
alatt vissza kell állítani Isten eredeti teremtő szándékát: „Ez je
lentse nektek a jóbei évet: Mindenki kapja visza birtokát, min
denki térjen vissza családjához” (25,10b). A jóbel-év különleges 
jellemzője abban áll, hogy Isten törvényeit helyreállítja és újból 
érvényesíti népében s népe által a teremtésben, az idegenekkel 
kapcsolatban, az állatok között és szerte az országban. Ehhez 
mindenekelőtt az eredetileg Isten által felosztott javak eladásá
nak a felülvizsgálata, minden egyes izraelita, sőt idegen szabad
ságának a visszaadása, röviden: totális szabadulás mindenki szá
mára!

A Szentírás meggyőződése szerint tehát a jóbei évben érvé
nyesülniük kell Istennek a népére és országára vonatkozó átfogó 
követelményeinek a gyakorlatban és ünneplésben éppúgy, mint 
a jogban és törvényben. Éppen ezt a követelményt hirdeti meg 
maga Isten: „a föld az enyém, ti csak idegenek és jövevények 
vagytok nálam” (25,23). Istennek ez a proklamációja, s egyálta
lán a szabadulás évének a törvénybe iktatása teljes értékű szoci
ális reformprogram a nép körében az eladósodás és a rabszolga
ság legyőzésére, valamint a föld kizsákmányolása ellen s forra
dalmi távlatokat nyit egy igazságos társadalmi élet kialakításá
hoz. Ennek legelemibb sajátosságát az ószövetséges Frank Crü- 
semannal úgy fogalmazhatjuk, hogy Izraelben „a rendszeresen 
megtartott egyenlővé tétel, azaz egy olyan intézkedés, hogy a 
gazdagok elveszítik felhalmozott javaikat, és mindenki új lehető
séget kap”, Isten kötelező erejű intézkedése kell, hogy legyen.13

Jahve eme intézkedésére nyúl vissza Jézus örömhírében és 
működésében, amint ez mindenekelőtt a Názáretben tartott 
programadó fellépéséből világosan látható, amelyben küldetésé
nek tartja, hogy „meghirdesse az Úr kegyelmének esztende- 
jét”(Lk 4,18kk). Hogy Jézus egyéni küldetését mennyire a sza- 
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badítás évének hagyományából értelmezi, az mindenekelőtt ab
ból olvasható ki, hogy igehirdetésében milyen nagy szerepet ját
szik az adósság elengedése és az adósrabszolgaságtól való meg
menekülés.* Nemcsak a „szívtelen szolgáról” és az „okos intéző
ről” szóló példabeszédek fogalmaznak nyilvánvalóan a szabadu
lás évének törvénye szerint, hanem a Miatyánkban a „bocsásd 
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk 
vétkezőknek” kérés is megfelel a jóbei évben parancsolt „adós
ság elengedésének”, úgyhogy ebben a tekintetben a Miatyánk is 
’’igazi jóbei évi imának” tekinthető.14 Jézus azonban nem csak 
visszanyúl a szabadítás évének ószövetségi hagyományához, ha
nem erősen radikalizálja is azt. Amint arra Jürgen Moltmann is 
rámutat, Jézus nem egyszerűen egy szabadítási évet hirdet, ha
nem a messiásit, a véglegeset: „a mózesi törvényhozással szem
ben Jézus nem egy 12 hónapból álló szabadítási évet hirdet meg, 
hanem a vég nélküli messiási szombatot.”15 Ez azt jelenti, hogy 
a Jézus által elérkezett Isten országa történetében magában fog
lalja a szabadulás év törvényeinek konkrét beteljesülését, még
pedig olyannyira, hogy örömhíre szociális reformprogramot és 
-  ha kevéssé kifejlett formában is -  ökológiai reformprogra
mot is tartalmazott.

Ha komolyan vesszük az ószövetségi jóbei évnek ezt a mes
siási értelmezését, s belegondolunk, hogy éppen a világ jelenlegi 
helyzetében minél nyilvánvalóbbá válik a világra nehezedő szük
ség, a régi és ma is töretlenül domináló politikai, szociális és 
gazdasági rendszer, annál inkább fenyegetik szétrombolással im
már nem csak az embereket, hanem az egész természetet is, és 
annál inkább növekszik a harmadik világ úgynevezett „fejlődő 
országainak” eladósodása16, akkor világossá válik, hogy a ke
resztény hit politikai dimenziója az egyházakat és a kereszténye
ket egyaránt sabbat-lelkiségű politikára inspirálja és ösztönzi. 
Hiszen keresztény értelmezés szerint politika manapság már 
csak mint az eladósodás leküzdésének politikája, illetve mint

* Német „Schulc" (adósság, bűn) szó kettős jelentéséből következően az 
„adósság” ill. „adósrabszolgaság” helyett a „bűn” ill. a „bűn szolgasága” is kiol
vasható a szövegből (a szerk. megj.)
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bölcs környezet-politika lehetséges, azaz pontosabban a gazda
ságilag igazságos világrend iránti olyan átfogó elköteleződés, 
mely az emberek és népek egymás közti békéjét sikeresen köti 
össze az egész emberiség és a természet közötti békével A bib
liai üzenetben ehhez mindenesetre megtalálhatók -  miként jog
gal mutat rá Franz Crúsemann, -  azok „az Istennek az emberrel, 
a természettel és munkával való bánásmódra vonatkozó elfelej
tett utasításai, melyekben annyi a radikalitás és az eredendő fris
sesség, hogy az embernek elakad a lélegzete”17.

4. Politikai felelősség a Biblia Istenének színe előtt

A Biblia Istene minden emberrel szemben igazságos Isten, a 
szegényekkel szemben alapvetően „pártos”, és a megszabadító 
szombat Istene. Aki keresztényként kész arra, hogy ezzel az Is
tennel kapcsolatba kerüljön és csatlakozzon hozzá, magától vá
lik misztikussá, ebben az Istenben elmélyedő, kereszténnyé. Mi
vel pedig egy olyan Istenben mélyed eL,aki erőteljesen politikus 
Istenként nyilatkozik meg, ebből következik, hogy ő maga is a 
létező legnagyobb mértékben politikus kereszténnyé válik. Ha 
ugyanis a bibliai isteneszme maga is olyan misztikus és egyben 
politikai gondolat, amelyre nem lehet gondolni „anélkül, hogy 
ez a gondolat ne irritálná és sértené a közvetlen érdekeit annak, 
aki ezt gondolni próbálja”18, akkor a keresztény misztika való
ban soha nem jelenthet a világból való menekülést, hanem in
kább integráló és engesztelő irgalmat az egész világgal szemben, 
ami a világban található. A keresztény hit nem a világból mene
kül, hanem inkább a világgal együtt menekül az Isten országába, 
mégpedig annak az Istennek az országába, aki mint „közénk 
jött” Isten mutatkozott meg, és ezért történelmünkben ma is je
len van és hat. Ha a keresztények nem akaiják elhallgatni, sőt 
esetleg megtagadni ezt az Istent, akkor alapvetően tilos a ma élő 
emberiség sorsdöntő kérdéseit, melyek mind politikai természe
tűek, szó nélkül hagyniuk; a mai világ katasztrófális krízisjelen
ségeit tapasztalva való tekintettel a „hallgatási tilalom” egysze
rűen tarthatatlan.19 A keresztény hit politikai dimenziójának a 
szükséges újrafelfedezése ezért nem jelenthet mást, mint azt a 
fáradozást, hogy ezt a bibliai Istent szoros kapcsolatba hozzuk a 
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mai világ krízisgócaival. Mindenesetre ebből kell kiindulnunk, 
ha hűek akarunk maradni a biblia Istenének tanításához. Mi
helyt pedig a keresztények és az egyházak a bibliai kinyilatkozta
tás Istenét, Luther szavaival, „húsukká és vérükké teszik”, azon
nal megszabadulnak a -  politikai értelemben is vett -  „test” 
érintésének hitetlen, ha ugyan végül is nem ateista félelmétől, s 
mihelyt a bibliai kinyilatkoztatás Istenét a politika terepén is 
megszólítják, máris azt teszik, amit Johann B. Metz „a második 
reformáció politikai játékszabályának” nevezett: „ragaszkodás a 
kegyelemhez a politikai életben”20. Ettől kezdve a keresztények 
és az egyházak politikai küldetése csak a lelkiismeret megteste
sülésében állhat a politika területén is. Ezen kivált az a törekvés 
értendő, melynek célja a köz- és politikai élet minden egyes kér
désének lelkiismereti ügyként való felfogása, és ezek kiszabadí
tása a szűk politikai pártérdekek kicsinyes börtönéből, illetve az 
efféle szemlélet fogságából. A felszabadítás teológiájának való
színűleg legalapvetőbb döntése szerint, amely még Joseph Car- 
dijn belga bíborosra vezethető vissza, s amely a látni, ítélni és 
cselekedni hármas lépésében teljesedik ki, a keresztény lelkiis
meret politikában való megtestesülésére irányuló egyházi törek
vés három elválaszthatatlan dimenziót mutat fel.21

Az első dimenzió a denunciáció prófétai feladata: minden 
olyan társadalmi struktúra és állapot nyűt megvádolása, mely el
lentmond a bibliai üzenet igazságosságra irányuló akaratának. 
Pontosabban ez a prófétai feladat nem más, mint minden jogta
lanság -  legyen az személyes vagy intézményi bűn -  megneve
zése, illetve vádként való megfogalmazása. Ott, ahol pl. emberi 
jogokat, avagy emberi méltóságot sértenek meg, és ahol a politi
kai és társadalmi viszonyok korlátozzák az emberi életet, vagy 
akár lehetetlenné is teszik, az egyházaknak és a keresztényeknek 
színre kell lépniük és tiltakozniuk kell. Feladatuk, hogy főként 
azoknak az embereknek siralmas helyzetét vigyék nyilvánosság 
elé, akik még nem tudják saját érdekükben a szavukat felemelni, 
és ezt olyan úton interpretálják, hogy ezáltal az érdekeltet segít
sék abban, hogy (újra) megtalálja saját hangját, és az élethez va
ló jogát legközelebb már maga is szóvá tudja tenni.

A denunciációval a második lépés, az annunciáció is megje
lenik, a bibliai örömhír elferdítetlen nyilvános hirdetése, mégpe-
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dig nemcsak alkalomadtán, hanem mindig, akár alkalmas, akár 
alkalmatlan. A keresztényeknek ez a második prófétai feladata a 
Jézussal eljövendő béke és igazságosság országának hirdetése, 
ám nemcsak szóban, hanem a gyakorlatban is. A keresztények
nek és az egyházaknak nem szabad megelégedniük a szenvedő 
siralmas helyzetének nyilvánosság elé tárásával, hanem a politi
kai fórumokon is fel kell szólalniuk, emlékeztetve ezeket politi
kai felelősségükre -  és a bibliai Isten nevében minden olyan 
ember védőügyvédjévé kell válniuk, akiket az élethez való alap
vető jogaikban fenyegetnek, vagy megrövidítenek.

Az egyház nyilvános -  politikai küldetésének mindkét di
menziója, a denunciáció és az annundádó is, -  maguktól vezet
nek a pronunciációhoz, a konkrét -  főleg politikai -  síkraszál- 
láshoz azok érdekében, akiket jogaikat és lehetőségeiket illetően 
becsaptak. Minden egyházi pronundádó alapja az istentisztele
ten való könyörgés, ebből azonban az egyház politikai és diakó- 
nusi tevékenységének legkülönbözőbb formái erednek. Csak 
ezekből derül ki, hogy minden keresztény egyház valóban -  
amint azt Dietrich Bonhoeffer is állandóan követelte -  „máso
kért való egyház”, és hogy az Istennek valóban arról a pártfogá
sáról tesz-e tanúbizonyságot, amelynek alapja a bibliai üzenet
ben van.

5. Egyéni hit vagy misszionáló kereszténység?

Csak ott van jó lehetőség a keresztény egyházban a bibiliai üze
net és a hit politikai dimenziójának visszanyerésére, ahol a de- 
nundádó, annundádó és pronundádó hármashangzata úgy 
csendül föl, hogy időközben egyetlen hang sem marad néma. 
Ennek azonban az a nélkülözhetelen feltétele, hogy a jelenlegi 
kereszténységben a politikai dimenzió hiányát alaposan meg kell 
vizsgálni, s okát a gyökerénél kell megragadni. Mármost ezt az 
okot az újkori szekularizádóban találhatjuk meg, melyet termé
szetesen adekvátabban kell értelmezni, s nem pusztán az újkori 
társadalom differendálódásaként. Ez a társadalompolitikai 
megállapítás lényegében azt mondja, hogy az újkori társadalom 
differenriált társadalommá vált, mellyel az össztársadalmi rend
szer autonóm részrendszerekre bomlott, mint pl. jog és politika,
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képzés és gazdaság. A keresztény egyházakra nézve ennek az a 
következménye, hogy ebben a differenciálódási áramlatban min
den jelentősebb társadalmi funkció, így a vallás is csak egy al
rendszerré vált a sok másik között. Mivel a társadalmi élet fel 
van osztva, ezért ugyanazon társadalmon belül külön- külön ta
lálható politikai, kultúrális szféra -  és többek közt vallási élet is. 
Mint ahogy vannak politikai intézmények, pártok, és közigazga
tási rendszerek, szakszervezetek, művelődési intézmények, 
sport, szórakozás és turizmus, úgy léteznek, egyebek között, a 
keresztény egyházak is. A vallás persze egyre inkább a leggyen
gébb részrendszernek bizonyul, mert az ember privát döntésé
nek, mi több, az egyén személyes ízlésének ügyévé vált. Ha 
megpróbáljuk kifejezni a társadalmi differenciálódást, és ennek 
következményét, a vallás magánüggyé válását, akkor ehhez az a 
hasonlat áll a legközelebb, mely a freiburgi katolikus dogmati
kus Gisbert Greshaketől22 származik. A modem társadalom 
helyzetét egy hatalmas bevásárló központhoz hasonlította, ame
lyikben mindenki ide-oda megy a maga kis kocsijával és igényei 
szerint válogat az árukból. Hogy az árukínálat teljes legyen, van 
ebben a nagy bevásárló központban a sok másik mellett egy 
olyan osztály is, ahol vallási termékeket kínálnak az emberek
nek. A kérdés csak az, milyen az a vallási kínálat, amely iránt a 
társadalom egy kicsit élénkebben érdeklődik. Amint ez a hason
lat is igyekszik megvilágítani, a társadalmi differenciálódás újko
ri folyamatának semmiképpen sem az a következménye, hogy az 
egyházakat a társadalom jelentéktelenségre ítélte, bár kétségte
len, hogy korábbi kiváltságos helyzetüket elvesztették, vagy leg
alább is vesztettek belőle. Van azért még szerepük a társada
lomban, igaz, annak a peremén, de éppen itt, a szélen támaszta
nak velük szemben olyan igényeket és követelményeket, melyek 
teljesítését elvárják tőlük, s amelyeknek eleget kell tenniük.

Kivált két olyan társadalmi funkció van, melyet a modern 
társadalom az egyházaknak utalt ki.

A keresztény egyház társadalmi peremhelyzetéből először is 
az következik, hogy a vallás az egyes emberek magánszférájába 
a szabadidőbe szorul vissza. Ezért az újkori társadalom életében 
az általános társadalmi elvárás a vallást és az egyházat a leg- 
messzebbmenően a szabad idő funkciójával azonosítja, és első-
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sorban kompenzációs feladatot szán neki. Amint Jürgen Haber- 
mas világos analíziséből kiderül, az emberek szabad ideje szoro
san összefonódik a munkaidővel, s a fizikailag és pszichikaiig 
kimerítő munkatevékenység kompenzációját, az embereknek a 
munkaidőben tapasztalt függőségektől és frusztrációtól való te
hermentesítését szolgálja.23 így következésképp a keresztény 
egyházzal szemben is azt a követelményt támasztják, hogy az 
embereket a társadalmi elvárások okozta terhektől szabadítsa 
meg, annál is inkább, mivel a társadalomnak érdeke fűződik ah
hoz, hogy az embereknek a vallás terén pl. vasárnap valami ün
nepélyes csillogásban legyen részük, mégpedig éppen annyi, 
amennyi az előttük álló hét banalitásain és terhein való lassú és 
monoton átevickéléséhez szükséges.

Az egyházak addig lehetnek biztosak az elismerésben, amíg 
a kompenzációnak ezt a társadalmilag elvárt funkcióját teljesí
tik, illetve kiegyeznek a vasárnapok és hétköznapok közötti vi
lágméretű feszültséggé, még e mögött lapul. Amint azonban 
megkísérlik a vasárnapot szó szerint értelmezni, s a vasárnapot 
mint az „Úr napját” megtapasztalva,ennek erejéből próbálják az 
embereket a hosszú munkahét terheitől megszabadítani, majd 
abból politikai következtetéseket is levonni, mint pl. az emberi 
munka világának a humanizálása, akkor ezt sokan rögtön úgy 
fogják fel, mint a vallás részterületének jogtalan és engedély nél
küli behatolását más, sokkal fontosabb részrendszerekbe, olya
nokba mint a politika vagy gazdaság, s ezáltal az egyházat egye
dül a bibliai küldetés korlátái közé igyekeznek visszaszorítani. A 
munka szférájával szemben, mely valószínűleg mint a társadalmi 
elvárás legdominánsabb része a gazdaság és politika területéhez 
tartozik, a vallás, melyet a szabad idő rendszerébe utaltak, csu
pán az egyes emberek belső erkölcsével foglalkozhat.

A társadalmi peremhelyzet az újkori társadalomban az egy
házakat egy második feladatra is rendeli. Mivel a társadalmi 
élet-világ peremterületén helyezkednek el, azon a helyen, ame
lyet a társadalom, mint egész, önmagán túl számukra kijelölt, a 
kontingencia leküzdésének alapvető funkcióját kell teljesíteniük. 
A mai munkamegosztáson alapuló társadalomban azt várják el a 
keresztény egyházaktól, hogy segítsenek az emberek életét jel
lemző alapvető kontingenciákat, mint pl. a betegség és szenve- 
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dés, bűn és halál tapasztalata, megvilágítani és legyőzni, illetve 
az embereket a túlvilági élet ígéretével megvigasztalni. Mivel a 
társadalom gépezete csak akkor működik, ha az életet zavaró 
minden tényező ki van küszöbölve, azaz a vallás legyőzi őket -  
illetve elvből legyőzhetetlennek minősülnek - ,  így ebből követ
kezik, hogy a modern társadalom feltétlenül rá van utalva a ke
resztény egyháznak erre a funkciójára. Ezért váltak az egyházak 
az újkori társadalomban „lelki mentőállomásokká” és „érzelem
patikákká”, ahol lelki segéllyel és értelemadó magyarázattal lát
ják el azokat az embereket, akik a társadalom könyörtelen fo
gaskerekei közé kerültek.

Megismételjük: mindaddig, míg az egyházak ellátják ezt a 
társadalmi szerepet, társadalmi elismerésnek örvendenek. Mi
helyt azonban továbblépnek, és szó szerint veszik a lelkipásztori 
feladatokat, azaz nem elégednek meg a társadalom kerekei közé 
került emberek pusztán lelkipásztori ellátásával, hanem a szen
vedés és az emberi krízisek terén szerzett lelkipásztori tapaszta
lataik alapján politikai ötletekkel állnak elő, terveket is kezde
nek szövögetni, minthogy -  Dietrich Bonhoefferrel szólva -  ők 
is bekerülhetnek és be is kell kerülniük a társadalom kerekei kö
zé, akkor máris az a szemrehányás éri őket, hogy megint olyan 
dolgokba avatkoznak, amelyek egyáltalán nem tartoznak az egy
házakra, illetve e tevékenységüket az illetékességi terület enge
dély nélküli átlépésének tekintik. A társadalmi elvárás szerint 
ugyanis minden olyan kérdés és probléma, ami a halál előtti em
beri élettel foglalkozik, a társadalmilag domináló részrendsze
reknek, a politikának és a gazdaságnak az illetékességi területe, 
míg az egyházaknak meg kellene maradniuk a halál utáni élet 
hirdetésénél.

A keresztény egyházaknak tehát az átlagos társadalmi elvá
rásoknak megfelelően az olyan nekik szánt életterületekre kell 
korlátozniuk élettevékenységüket, mint az ember benső és halál 
utáni élete, s tartózkodniuk kell olyan területektől, amelyek 
alapvetően az emberekkel és földi ügyeikkel foglalkoznak, és en
nek megfelelően nem szabad beleártaniuk magukat a mai társa
dalom szociális, politikai, ökológiai és gazdasági problémáiba. A 
differenciálódás és a vallás magánjellegűvé válásának társadalmi 
helyzetében az egyházak előtt álló döntő kérdés csakis az lehet,
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hogy miként értelmezik küldetésüket: csak a társadalmi elvárá
sok irányítják, vagy a bibliai üzenet vezérli őket? Az első 
(balesetben ugyan pótolhatatlan társadalmi részrendszernek bi
zonyulnak, ám mindig az a veszélyes kísértés fenyegeti őket, 
hogy tisztán vallási „szolgáltatóüzemmé” züllenek, amely szociá
lis „termékeit” leteríti a társadalom értelmi-, jelentéskínálatá
nak és szociális segélyének „piacán”, ezzel azonban önmaga rö
vidíti meg küldetését, amennyiben minden társadalmi-politikai 
dimenziótól megfosztja önmagát. Ha ellenben a keresztény egy
házak küldetését a bibliai üzenet irányítja, maguktól kell „irány
korrekciót” javasolniuk és mutatniuk, választaniuk, és missziós 
egyházakká kell lenniük.24 így nem veszik továbbra is tudomá
sul, hogy „az individualisztikus polgári társadalom, amely idő
közben sok részrendszer finom összjátékává fejlődött, a kizáró
lag a vallással és a transzcendenciával foglalkozó szegmensekre 
utalja őket”25, hanem megpróbálják a hit és a politika közti tár
sadalmilag bevett szakadékot áthidalni, és küldetésüket világo
san kinyilvánítani, amint ezt Joseph Ratzinger bíboros is megfo
galmazta: „az egyház átgondolja a nyugati világgal való összefo
nódását, s van bátorsága, hogy minden fönnállóval szemben fel
mutassa igazi jellegét, s hogy nem ragaszkodik ahhoz a formá
hoz, amely elégtelennek bizonyult, hanem mint a tulajdonképpe
ni új lép elő”.26

6. A politika keresztényi becsületmentése

Ha az egyház mint „tulajdonképpeni új” jelenik meg, akkor a 
keresztények is másként fogják látni politikai felelősségüket, 
mégpedig a Biblia optikáján keresztül. VI. Pál pápa nagy érde
me, hogy a keresztények lelkére kötötte: a keresztény embert 
vallása arra kötelezi, „hogy politikai döntéseit az evangélium 
összefüggéseiben lássa”. Ez az „evangéliummal való összefüg
gés” azonban mind tartalmilag, mind gyakorlatilag szükségsze
rűen megváltoztatja a keresztények és az egyházak politikai fele
lősségét, s ezért nevezte VI. Pál a politikát joggal „a mások szol
gálatába állított élet keresztényi törekvése elsőrendű módjá
nak”-27 Mindenekelőtt két pártos vonás formálja a keresztények 
és az egyházak politikai felelősségét az evangélium szellemében.
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A keresztények és a keresztény egyházak politikai felelőssé
ge először is az egész iránti pártosság által tűnik ki, illetve az 
egész világért érzett felelősséget jelenti. A pártosság és az egész 
iránt érzett felelősség a mai felületes öntudat szerint ellentétes
nek tűnik, fából vaskarikának. Ez a látszat azonban eloszlik, ha 
belegondolunk, hogy a keresztény hit értelmében a pártosság 
nem valamely részleges pártra vonatkozik, hanem tettrekész vé
dőbeszéd az egész világ érdekében. Ellentétben a politikai fele
lősség mai szörnyű egyoldalúságával, ami nagyrészt onnan ered, 
hogy a mai világ kríziseit csak félig veszik tudomásul és azok ép
pen ezért visszaszorulnak az erkölcsi-belső világba, illetve az 
emberek magánszférájába, a keresztény tájékozódású politika 
arról ismerhető fel, hogy mindig az egyént tartja szem előtt, 
mégpedig abból a meggyőződésből, hogy az igazság legalapve
tőbb ismertetőjegye a teljesség. Ez a teljességre törekvő szándék 
nem azt jelenti, hogy egy politikai probléma minden egyes rész
letét szem előtt kell tartani, hanem hogy ezt a problémát is a 
számtalan más kérdés nagyobb politikai kontextusába kell he
lyezni. Ebben az értelemben a keresztények és az egyházak 
nemcsak arra vannak hivatva és kötelezve, hogy az igazságosság, 
a béke és a teremtés megőrzésének „hármashangzatát” vissza
hozzák a köztudatba28, hanem hogy hitelesen fellépjenek az em
beri élet méltóságáért, a meg nem születettek életéért éppúgy, 
mint a megszületettek emberségéért, ahogy éleslátóan fogalmaz
za Franz A lt: „Magzatelhajtás és fegyverkezés, háború a meg 
nem születettek ellen és háború a megszületettek ellen úgy függ
nek össze, mint a családi béke a nemzetek közötti békével.”29 

Egy olyan világban, amely szenved a jogtalanságtól és az 
erőszaktól, a keresztények igazságosság iránti szeretete a tehe
tetlenek, elnyomottak és szegények iránti elfogult konkrét szere
tet kell hogy legyen, és az egész iránti keresztény pártosságnak a 
szegények iránti pártossággá kell válnia. A szegények iránti pár
tosság azonban éles ellenállásra talál a mai köztudatban, s még 
maguk a keresztények közül is sokan úgy tartják, hogy ez ellen
tétes az egyház kiengesztelődésre irányuló feladatával. Ha azon
ban meggondoljuk, hogy a béke és kiengesztelődés keresztényi 
szellemét semmi esetre sem szabad összekeverni a konfliktusok 
mindenáron való legyőzésének és egy rossz semlegességnek az
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ideológiájával, -  hiszen jogtalanság esetében alapvetően nem 
lehetséges sem semlegesség, sem kiengesztelődés, sem béke - ,  
akkor a keresztény pártosság nem egy párt politikai értelemben 
vett pártfogását jelenti, hanem sokkal inkább a keresztény evan
gélium ügyének a pártolását, s ezzel a minden emberre vonatko
zó igazságosságét. Mivel a keresztény pártosság mindig az igaz
ságosság melletti kiállás, ezért a keresztények és az egyházak 
politikai felelősségének elsősorban a szegényekre és az igazság
talanság miatt szenvedőkre kell irányulnia, mégpedig úgy, hogy 
e politikai felelősségüket a szegények szemével látják. Amint azt 
Clodovis B offés Jorge Pixley jogosan hangsúlyozzák, a szegények 
iránti elsődleges opció a kitaszítottakkal szembeni elfogult isteni 
szeretet következményének a politikai megjelenési formája: 
„Mielőtt a szegények melletti opció az egyház kérdése lenne, az 
már magáé az Istené. Az Isten az, aki elsőként dönt a szegények 
mellett s az egyház csak ennek az opciónak a következtében áll
hat a szegények oldalára”30

E két pártos vonás, mint a keresztény tájékozódású politika 
megnyerő ismetető] egye nyomán immár világos, hogy a keresz
tény hit a politikai felelősség új meghatározásához vezet el. A 
közgondolkodásban a politikát Bismarck ismert szavaival több
nyire a „lehetséges művészetének” nevezik. Ez azonban alapjá
ban véve a politika nagyon is rezignált definíciója. Hiszen a poli
tikai hétköznapokban túl könnyen és túl gyorsan válik a „lehet
séges művészete” a szükségleteknek arra az éppen „lehetséges
re” való korlátozásának a „művészetévé”, amit a politika „mű
veim” még „lehetségesnek” és „keresztülvihetőnek” tartanak. A 
keresztények azonban, akik maguk is Isten lehetséges lehetet
lenségeinek a mély lélegzetéből élnek, hitükből fakadóan a poli
tikát nem definiálhatják másként, mint olyan művészetként, ami 
az állítólagos lehetetlent is lehetővé teszi, pontosabban olyan 
művészetként, amely -  tekintettel a mai társadalmi plauzibilitá- 
sokra, ama politikai és gazdasági kényszerekre, melyek minde
nekelőtt a politika „csinálóinak” gondolati kényszerei - ,  a lehe
tetlennek tartottakat is lehetővé teszi a hit mély lélegzetéből me
rítve minden politikai fulladozással szemben.31
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A keresztények és az egyházak sajátos küldetése a politikai 
felelősség terén tehát az, hogy a hitnek ezt az utópisztikus-politi
kai vonatkozását következetesen képviseljék. Ennek legalapve
tőbb feltétele, hogy véget vessünk a makacs és végzetes szaka
dásnak a hit és a politika között, ami persze csak úgy sikerülhet, 
ha a keresztények és az egyházak megkísérlik a Biblia Istenét 
szoros kapcsolatba hozni a mai világ égető társadalmi, gazdasági 
és politikai konfliktusaival. Ennyiben tulajdonképpen nem kell 
magukat a politika mellett külön is elkötelezniük. Csak -  végre! 
-  a Biblia Istene mellett, aki politikai Istenként nyilatkozott 
meg, s meg kell szívlelniük Jézus komoly szavát, ami a politika 
és a hit elválaszthatatlan összjátékára is vonatkozik: „Amit Isten 
egybekötött, ember szét ne válassza.”(Mk 10,9)
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Közgazdász, a szegedi József Attila Tudományegyetem oktatója, az 
Egyházfórum Közéleti Bizottság alapítótagja.

M i közül választhatunk?
A társadalom fejlődés alternatívái és a kereszténység

Magyarország a nemzetközi figyelem gyújtópontjában áll. Len
gyelország mellett a világtörténelem laboratóriuma. A kísérlet 
tárgya: képes-e átalakulni és milyen módon egy reformálgatott, 
de alapjaiban bolsevik típusú diktatúra nyugati típusú demokrá
ciává? A hazai katolicizmus az elmúlt negyven év viharai után 
igencsak bizonytalanul és tanácstalanul nézelődik a laboratóri
um sistergő, helyenként gyanúsan fortyogó lombikjai, kémcsövei 
között. Évtizedeken át mesterien táplálták azt a félelmet, hogy 
„ha ilyesmiről beszélünk, a végén a templomot is becsukják”. 
Ha egyáltalán szó kerül közéletről, politikáról, racionálisan 
megfogalmazott politikai nézetek, világosan átgondolt eszmék 
helyett érzelmi vagy/és moralizáló (nem pedig morálisan elkö
telezett!) megfontolásokkal, homályos tartalmú általánosságok
kal, idősebbeknél a koalíciós időkből vagy azelőttről feléledő 
reflexekkel találkozni. Ezen nincs mit csodálni, hiszen a nézetek 
tisztázása, „az eszmék faggatása” értelmiségi feladat, már pedig 
épp a társadalomtudományokban járatos értelmiségi utánpótlást 
tudta legkevésbé biztosítani az egyház.

Ma nálunk a keresztényekből hiányzik az a meggyőződés, 
hogy a közéletben való részvétel, a társadalom, a „polisz” ügye
iért érzett felelősség hozzátartozik a felebaráti szeretet gyakor
lásához. Noha ez a hiányosság logikus következménye az egyház 
elnyomásának, az igazság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy a 
kereszténység társadalmi dimenziói a polgárosodás, a civil társa
dalom kifejlődése óta amúgyis problematikussá váltak, s a világ 
szerencsésebbik felén élő kereszténységnek sem sikerült igazán
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megtalálnia helyét a szekularizált világban. Még a II. Vatikáni 
Zsinat határozatai sem hoztak egyértelmű és végleges fordulatot 
a keresztények gyakorlatában.

A hazai helyzetben a keresztények vállán hatalmas felelős
ség nyugszik. Óriási a társadalmi igény az egyház közéleti aktivi
tására, hiszen a többek között súlyos erkölcsi válságban vergődő 
országban hirtelen sokfelől várják az egyház segítségét. Az egy
háznak mint szervezetnek minden politikai szervezettel szemben 
meg kell őriznie függetlenségét, és közéleti szereplése politikai 
szempontból azt jelenti, hogy az evangéliumi értékrend fényé
ben mond véleményt a társadalmi jelenségekről. Az egyház tag
jai saját lelkiismereti döntésüknek megfelelően közvetlenül ve
hetnek részt a politikai életben. Mind az egyháznak mint szerve
zetnek, mind a keresztényeknek mint állampolgároknak a fellé
pése megköveteli, hogy az egyházban kialakuljon a közös gon
dolkodás, véleménycsere a társadalomfejlődés kívánatos iránya
iról, a társadalmi problémákról, a keresztények feladatairól. 
Ehhez viszont nélkülözhetetlenek a társadalomelméletileg meg
alapozott elemzések.

A katolikus egyház társadalmi tanítása ad bizonyos kerete
ket gondolkodásunk számára. Ha azonban a hazai viszonyokra 
alkalmazható következtetésekig akarunk eljutni, konkretizálni 
kell az olyan általános elhatárolásokat, mint „marxista kollekti
vizmus” és „liberális kapitalizmus”, amelyekkel a pápai encikli- 
kák operálnak. Ennek a dolgozatnak az a célja, hogy bemutassa 
a mai korban létező társadalomszervezési alternatívák logikáját 
és körülhatárolják választási lehetőgeinket. A téma terjedelmé
ből adódóan csak a lényegre szorítkozhatunk s munkánk min
denképpen csak vázlatos lehet.

Először a baloldali, mindenekelőtt a marxista elképzelések 
legfontosabb elemeit mutatjuk be. A tárgy ismertsége miatt ezt 
rövidebben elintézhetjük. Jobban körül kell járnunk a liberaliz
mus kérdéskörét, mért tapasztalatunk szerint ez sok vita és fél
reértés forrása keresztény értelmiségi körökben. Végül fel kell 
tennünk azt a kérdést, hogy a kereszténység az individuumra 
szabott erkölcsi normákon túl tud-e valami többletet adni, tud-e 
valamivel hozzájárulni az ember társadalmi fejlődéséhez. Né-
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hány gondolat erejéig kitérünk a magyar viszonyokra érvényes 
következtetésekre is.

A baloldal térvesztése

A szocialista országokban a nyolcvanas évekre leplezhetetlenné 
vált a marxista-leninista ideológia talaján álló társadalmi beren
dezkedés csődje, a nyugati országokban a szociáldemokrata pár
tok választási vereségeket szenvedtek. Míg az utóbbiakról felté
telezhető, hogy újra divatba jönnek, az előbbi kudarca végleges.

A „létező szocializmus”

A „bombát” már Marx elrejtette elméletébe azzal, hogy egy, a 
polgári demokráciánál is szabadabb társadalom utópiáját egy 
árutermelést kiiktató, tervezett gazdaság „alapjára” helyezte. 
Nem véletlen, hogy a fejlett gazdasági és politikai intézmény- 
rendszerrel bíró országokban a XIX. sz.-i kommunisztikus el
képzelésekből idővel kikoptak ezek az elemek, és a szociálde
mokrata mozgalmak már csak egy „ártalmatlan” jóléti állam 
megvalósítását tűzték ki célul.

Azok az országok viszont, amelyek elmaradottak voltak a 
nyugati világhoz képest, és ezzel együtt versenyviszonyban, ál
landó utolérési kényszerben álltak vele, kiváló talajt jelentettek 
egy olyan elmélet számára, amely csodaszereket ígért a kétség
telen visszásságokat mutató piacgazdaság és képviseleti demok
rácia intézményeihez képest, s mindezt a legszigorúbban „tudo
mányos alapon”.

A központosított tervezés rendszerét azért vezette be elmé
letébe Marx, hogy a gazdaság közvetlenül az emberek szükség
leteire termeljen, ne utólag a piacon derüljön ki, hogy a termék
re szükség volt-e. így lehetővé válna a túltermelési válságok és 
pazarlás nélküli, egyenletesen növekvő gazdaság, amely egyúttal 
az elidegenedés lehetőségét is kiküszöböli. Marx a korabeli mo- 
nopolizálódási, centralizációs tendenciákat egyirányúan kivetí
tette a jövőbe, s feltételezte, hogy a gazdasági szereplők száma 
törvényszerűen egyre fogy; úgy vélte, elképzeléseinek objektív 
alapja van.
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Az árutermelés kiiktatásáról szóló marxi szándékokat1 nem 
is volt nehéz megvalósítani azokban a háborús időkben (1917, 
1945), amikor elkezdtek kísérletezni a szocializmus építésével. 
Oroszország elmaradott, despotikus viszonyai egyenesen deter
minálták a bolsevizmust hogy -  Leninnel, majd később Sztálin
nal az élén -  az inkonzisztens marxi rendszer mely gondolatait 
emelje ki. A végeredmény jól ismert: a totalitárius pártállam egy 
quasi vallási ideológia jegyében maga alá gyűrte a társadalmat. 
Ezzel a nyugati modernizáció legfontosabb sajátossága szűnt 
meg, az állam és a civil társadalom különválása, a társadalmi 
szférák viszonylagos autonómiája2. A bolsevik típusú állam a 
marxi szabadság birodalma helyett a szolgaság birodalma lett.

Nem kevésbé kínos dolog derült ki a tervgazdaságról: az el
képzelés életképtelen, az ember téves antropológiai felfogásán 
alapul. Egyrészt az ember képtelen központosítottan annyi in
formációt kezelni, -  kiváltképp folyamatában -  amennyi a gaz
daság működéséhez szükséges, másrészt az emberek a magántu
lajdon felszámolása után sem .javulnak meg”, hanem továbbra 
is a saját érdekeiknek megfelelően torzítják a tervezéshez szállí
tott információkat. Magyarországon a közgazdászok már sokat 
bíbelődtek ennek a szisztémának a reformálgatásával. A tapasz
talataikat röviden össze lehet foglalni: a piacgazdaság egyes ele-

1 Amit a Gothai program kritikájában már a kommunizmus felé vivő átme
neti korszakra is lehetségesnek tekintette az árutermelés kiküszöbölését 
(v.ö. Marx és Engels Válogatott Művei 3. kötet, 1975,168-170. o.)

2 A  nyugati társadalomfejlődésnek egyedülálló sajátosságai vannak, amelyek
nek gyökerei visszanyúlnak a görög ókorra, majd a virágzó középkorra. „E 
karaktervonások közé tartozik ... a ’társadalom’ és az ’állam’ szétválasztása, 
azaz valójában egy struktúra, mely magát az elméleti szétválasztást lehető
vé tette, még pontosabban: struktúraváltások sorozata, melyben ez a ket
tősség ilyen vagy olyan súlyozásban folyamatosan jelen volt. A  szétválasztás 
éppen nem valami endogén vonása az emberi történelemnek. Természete
sen minden állam valamely társadalmon épül fel, de ötezer év magaskultú
ráiban rejlő nehézkedés, hogy a kialakuló állam önnön legitimációját a tár
sadalmon ’kívül’ találja meg, következésképpen olyan szerkezetet és műkö
dési mechanizmust fejlesszen ki, melyben a társadalom jelenik meg az ál
lam derivátumaként, s nem fordítva. A  társadalom bármely szektorának az 
államtól különálló (s ugyanakkor e különállásban vele funkcionálisan ösz- 
szekapcsolt) autonóm léte ritka kivétel. A  kivételek a történelem luxuster
mékei.” (Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető 
Kiadó, Budapest, 1983. 37.o.).
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mernek visszacsempészése nem segít a konstrukció egészén. 
Ebben a vonatkozásban az élet paradox módon igazolta Marxot: 
valóban a tulajdon minden gazdasági rendszer központi kérdése. 
Manapság láthatjuk, hogy a szocialistának kinevezett állami tu
lajdon helyett milyen nehéz új, valódi tulajdonosokat „elővará
zsolni”, akik majd ésszerűen törődnek vagyonuk gyarapításával.

A modell bukása azért olyan látványos, mert bármilyen kul
túrkörben vezették is be, mindenütt kísértetiesen ugyanazzal az 
eredménnyel járt Kubától Lengyelországon át Vietnamig: rugal
matlan, pazarló hiánygazdaságot, totalitárius pártállamot terem
tett. A marxi eszme hívei sokáig azzal vigasztalták -  sok helyütt 
most is azzal vigasztalják -  magukat, hogy az elmélet jó, eszik a 
végrehajtásba csúsznak be hibák. Ám ha egy modellt mindig 
ugyanazokkal a hibákkal valósítanak meg, és ezután valaki a 
végrehajtásban keresi az okokat, azt már egy alapfokú marxista 
szemináriumon is meg kellett volna buktatni. Azt a sokáig fen
nen hangoztatott érvet pedig, miszerint a piacgazdaságot kikü
szöbölő marxi elképzelések azért vallottak kudarcot, mert a szo
cializmus nem a fejlett nyugati országokban győzött, úgy kell 
pontosítanunk, hogy a szocialista forradalom nem tudott volna 
egy mégoly fejlett országban sem győzni anélkül,hogy a gazdasá
got -  és ezzel együtt a társadalmat -  tönkre ne tegye.

Azért tartunk megengedhetőnek némi iróniát, mert nem
csak utólag könnyű okosnak lenni. Pl. Eötvös József már a XIX. 
században látta, mire vezetnek a korabeli kommunisztikus moz
galmak. Sok más izgalmas megállapítás között ezeket írta: „Ha 
korunkban eszméknek szobrokat és templomokat emelnének, s 
az egyenlőség elvét istenként tisztelnék, az istenségnek kétségkí
vül a rendőrség volna a legméltóbb papi testületé. Ez ügyel sza
kadatlanul az egyenlőség elve tiszteletbentartására, figyelemmel 
kíséri minden egyesnek lépéseit a bölcsőtől a sírig, őrködik leg
csekélyebb tettei, sőt még gondolatai fölött is, folytonosan ügyel
vén, hogy az egyéni erő a megszabott mértéken túl ne fejlődjék, 
s hogy a szellem ki ne öntsön a mederből, melyet a magas tanul
mányi bizottság ásott folyamának.” (Eötvös, II. köt., 54. o.)

Nagyon fontos látnunk, hogy az elmondottakban nem egy
szerűen a marxizmus vagy a „létező szocializmus” diszkreditálá- 
sáról van szó. Itt az európai gondolkodásnak a Descartes-ra
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visszavezethető irányzata szenvedett vereséget, amely azt felté
telezte, hogy a világ a ráció felismerései szerint átalakítható. Ez 
a gondolkodásmód, amely a francia felvilágosodás kartéziánus 
vonulatában (enciklopédisták, Rousseau, fiziokraták, Condor- 
cet) fejeződött ki markánsan, A.F. von Hayek kifejezésével élve 
a „konstruktivista tévedés” hibájába esett. Azok az erőszakos 
forradalmi mozgalmak, amelyek valamilyen ideális társadalmi 
modell szerint akarták átformálni a világot, hatalomra kerülve 
törvényszerűen eltávolodtak eredeti céljaiktól.

A szociáldemokrácia

Mint már a fejezet elején említettük, nemcsak a „konstruktivista 
tévedés” szélsőséges esete jutott válságba, hanem a nyolcvanas 
évekre háttérbe szorultak a nyugati szociáldemokrata pártok is. 
A szociáldemokraták elfogadták a nyugati társadalmak beren
dezkedését, programjuk ezek működésének korrigálása lett a 
társadalmi egyenlőség, a szociális biztonság érdekében. A ma
gántulajdonon alapuló piacgazdaság által létrehozott vagyoni 
egyenlőtlenségeket az állami újraelosztással (redisztribúcióval) 
igyekeztek tompítani az adórendszeren keresztül. A szociálde
mokrata eszmények szerint az állam minden állampolgárra ki
terjedő szociális védőhálót törekedett kiépíteni. A jóléti állam
nak ez a koncepciója összekapcsolódott azzal a gazdaságpoliti
kával, amely J.M. Keynes nevéhez kötődik az 1929-33-as nagy 
gazdasági világválság idejéből. Eszerint az állam nemcsak jóléti 
célú újraelosztást végez az egyenlőség érdekében, hanem a cikli
kusan ismétlődő gazdasági válságok megelőzésére a kereslet 
gerjesztésével aktívan beavatkozik a piaci mechanizmus műkö
désébe. A jóléti állam problémáiról a következő részben a libe
ralizmussal folytatott polémia kapcsán szólunk kissé részleteseb
ben. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a konformista, fogyasz
tói társadalom kialakulása nem a liberális kapitalizmus terméke, 
hanem a jóléti államé. A hazai vitákban ui. a katolikus Nyugat 
kritikákban a különböző korszakok és ideológiák bűneit egyön
tetűen „a” liberalizmus nyakába szokás varrni.

A baloldali szellemben fogant önkormányzati, önigazgató 
modellekkel nem foglalkozunk bővebben. Az itthoni politikai
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palettán sem jelentkeztek átfogó, konzisztens programmal, s 
nem valószínű, hogy a gazdasági élet meghatározó elemeivé tud
nának nőni például a munkásönigazgatású vállalatok.

A liberalizmus újjáéledése

Néhány oldal terjedelemben természetszerűleg nem vállalkoz
hatunk a liberalizmus bemutatására. Nem foglalkozunk a libera
lizmus történetével, sem azzal, hogy a történelemben miért for
dultak elő éles konfliktusok az egyház és a liberális politikai 
mozgalmak között. Csak azoknak a gondolatmeneteknek a lé
nyegét igyekszünk bemutatni, amelyek a mai viták kereszttüzé
ben állnak, vagyis a szabadság és egyenlőség konfliktusairól, az 
állam szerepéről szóló fejtegetéseket. Annál is inkább, mert az 
emberi jogokkal kapcsolatos liberális politikai álláspontot az 
egyház magáévá tette.

A továbbiakban a liberalizmus fogalmát európai értelemben 
használjuk, ui. az USA-ban a liberalizmus inkább az európai 
szociáldemokrata eszményeket jelenti.

A mai liberalizmus nem egységes irányzat. Pl. J. Rawls el
mélete a társadalmi igazságosságról (amely méltán talált óriási 
visszhangra, és gondolati építménye úgyszólván esztétikai él
ményt is nyújt olvasójának) igen messze áll A.F. von Hayekétől, 
aki a társadalmi igazságosságot egyszerűen a mítoszok világába 
száműzi, vagy R. Nozickétól, aki a jóléti célú adóztatást modern 
kényszermunkának tekinti. Mi a szigorúan libertariánus szerzők 
álláspontját vesszük szemügyre, mivel az ő nézeteikből éleseb
ben látjuk a problémákat.

Ha mégis vesszük a bátorságot, hogy tömören jellemezzük 
a liberalizmust, azt olyan társadalomszervezési alapelvnek ne
vezhetjük, amely minél több egyéni szabadságot, minél szűkebb 
tevékenységi körre szorított államot és a gazdaságban minél ki- 
zárólagosabb piaci szabályozást akar.

A liberalizmus és a szociáldemokrácia vitájának középpont
jában az állam gazdasági, szociális szerepe áll. Nálunk katolikus 
körökben a liberális álláspont gyakran úgy tűnik fel, mintha a li
beralizmusnak a jóléti államot elvető kritikája egyszerűen erköl
csi vakság, szociális érzéketlenség eredménye lenne. Az egyház
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világában uralkodó paternalista légkör folytán a katolikus fülek
nek sokkal kellemesebben cseng a társadalmi igazságosság ne
vében gyámolító állam gondolata, mint az „individualista, önző 
polgár osztályérdekeit leplező” liberalizmus (amelynek közkele
tű ábrázolása egyébként vészesen hasonlít a marxista brosúráké
hoz). Ebben nem az a baj, hogy valaki nem a liberalizmus feltét
len híve -  e sorok írója sem az -, hanem hogy az itt-ott elvétve 
folyó vitákban csak kivételesen jutnak túl a moralizálás szintjén 
a szakszerű érvelésekig.

Természetesen azt sem akarjuk tagadni, hogy a fejlett nyu
gati országok közszellemében nincsen rengeteg taszítóan önző, 
siváran materialista vonás, de semmi jelét nem látni, hogy ezek 
pl. egy szociáldemokrata kurzus alatt kevésbé virultak volna, 
mint egy liberális korszakban. Ebből azt a következtetést von
hatjuk le, hogy magának az ipari társadalomnak az alapstruktú
rája rejt magában olyan kísértéseket, amiknek kevéssé tud ellen
állni. Ez azonban nem meglepő.Egyszerűen arról van szó, hogy 
míg a középkorbem a hatalom gyarapításának a földszerzés volt 
az eszköze, addig a modern társadalmakban a pénz a tőke. An
nak idején Montesquieu még boldog is volt, hogy ez utóbbi 
mennyivel kiszámíthatóbb, racionalizálhatóbb, és mennyivel 
könnyebben tartható békés keretek között, mint az előbbi. Ezzel 
megint nem a mi korunk visszásságait akarjuk bagatellizálni, 
csak arra emlékeztetünk, hogy nem az európai modernizáció je
lenti az emberiség bűnbeesését.

Szabadság vagy egyenlőség

Visszatérve a liberális gondolkodókhoz, nem árt tudni, hogy a 
mai legkeményebb képviselői sem a javak szegények számára 
történő újraelosztása ellen lépnek fel, hanem ennek állami ki- 
kényszeríthetősége ellen. S a jóléti állammal szemben felhozott 
érveiket nem lehet lesöpörni az asztalról, mint a polgári önzés 
megnyilvánulásait.

Melyek a libertariánus szerzők kifogásai? Szerintük a jóléti 
állam sérti a szabadságot, kiskorúvá változtatja az állampolgárt, 
szociális ellátásai a tömegesség miatt gyönge minőségűek, nem 
hatékonyak, a magas adók és az állami beavatkozások rontják a 
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gazdaság egészének hatékonyságát, végül, de nem utolsósorban 
a jóléti állam kedvezményezettjei elsődlegesen nem a szegények, 
hanem a középosztály. Tehát kitermelődött ugyan egy tetemes 
bürokrata réteg a szociális programok kezelésére, de az egyen
lőség3 eszményéhez nem kerültünk közelebb. Ráadásul az ál
lamra hagyatkozás lehetősége gyengíti a család tagjainak egy
másra utaltságát, ezzel magát a családot is.

Nézzük meg ezeket az érveket egy kicsit közelebbről. A li
berális gondolkodók a szabadságot tartják alapvető értéknek, 
ennek megfelelően számukra megengedhetetlen, hogy az állam 
a legszükségesebb mértéken túl korlátozza a polgárokat a javaik 
feletti rendelkezésben, márpedig a magas adókkal ezt teszi. De 
nemcsak az adózó szabadsága csorbul, hanem az állami gondos
kodást „elszenvedő” polgáré is. Igaz, hogy eredetileg a jóléti ál
lam célja épp az volt, hogy az állampolgárokat kiszabadítsa az a- 
lamizsnálkodók kegyeinek függéséből és alanyi joggá tegye, ami 
hajdanában adomány volt. Idővel azonban -  amint ezt a jóléti 
állam védelmezői is elismerik -  az állampolgár a hivatallal ke
rült függő viszonyba. Ráadásul az ezzel járó elkényelmesedés az 
egész társadalom dinamizmusát is rontja.

A társadalmi igazságosság Hayek szerint azért fogalmi önel
lentmondás, mert az igazságosság személyes kapcsolatokban ér
telmezhető. A közvetlenül áttekinthető törzsi társadalmakban 
alakult ki. Ha társadalmi szinten próbáljuk alkalmazni, mindig 
be kell vezetni valami homályos tartalmú kategóriát, mint pl. 
„mindenkinek szükségletei szerint”, „mindenkinek érdemei 
szerint”. Míg a piac öntörvényei a tulajdonviszonyok alapján 
egyértelműen osztják el a jövedelmeket, addig az előbbi, min
denképpen önkényesen alkalmazható kategóriák belopják az 
autentikus értelmezésre önmagát kijelölő hatalom, s ezzel a 
szolgaság lehetőségét. Ha pedig -  feltéve, de meg nem engedve 
-  mégis találunk olyan egyértelmű kritériumot, ami alapján a 
társadalmi igazságosság megvalósulna, egy központi állami szerv 
sosem rendelkezne annyi információval, hogy ezt képes legyen

3 A továbbiakban egyenlőség alatt mindig az anyagi javakkal való rendelke
zés viszonylagos kiegyenlítettségét értjük. A  jogi egyenlőség kérdése soha
sem vitatott egy irányzatban sem.
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végrehajtani. A kommunista pártoknak, mint a társadalmi 
egyenlőség önjelölt védnökeinek a ténykedése mutatja, hogy itt 
nem elvont filozófiai agyrémekről van szó.

A feudalizmus utáni társadalmaknak az egyik sajátossága, 
hogy nincs az egész társadalom által kötelezőnek elfogadott ér
tékrendjük. Mivel racionálisan kényszerítő erővel az ilyesmi 
nem alapozható meg, a társadalom normális állapota a pluraliz
mus. Egy mindenkire kötelező értékrend érvényesítése ilyen kö
rülmények között csak önkény eredménye lehet. S hogy az érve
lést teljessé tegyük, fűzzük még hozzá, hogy Hayek szerint a 
piacgazdaság azért is a legmegfelelőbb gazdasági rendszer, mert 
úgy képes biztosítani a társadalom anyagi ellátását, hogy az 
egyének saját céljaikat követhetik (nem rangsorolják központi
lag a szükségleteket, a beruházásokat, stb.).

A praktikusabb kérdéseket szemügyre véve, meg kell állapí
tanunk, hogy a jóléti állam a hetvenes években a „túlelosztás” 
állapotába került. Ha a jelenlegi fogyasztás elér bizonyos mérté
ket, akkor a jövőbeli gazdasági növekedés alapjait élik fel. Nos, 
ez történt a fejlett nyugati országok zömében. S a jóléti állam 
szolgáltatásai is egyre több csalódást okoztak. A liberális köz
gazdák -  élükön M. Friedman-nel -  nem fogynak ki az elret
tentő példákból: beszélnek állami lakásépítési programokról, 
melyek során kevesebb és rosszabb minőségű ház épült, mint 
amennyit lebontottak; a lezüllött amerikai iskolarendszerről, 
amelyre egyre többet költöttek, de amely egyre gyöngébb felké
szültségű diákokat bocsát ki; szociális juttatásokról, amelyeket 
milliós vagyonnal rendelkező „rászorultaknak” osztogattak; be
fulladt állami kutatási programokról, amelyek továbbra is dol
lármilliókat nyeltek el. Pl. Nagy-Britanniában 1965-73 között a 
kórházi dolgozók száma 28%-kal nőtt, míg az adminisztratív 
személyzeté 51%-kal. A kórházi ágyak kihasználtsága 11%-kal 
csökkent úgy, hogy közben 600.000 embert jegyeztek elő a kór
házi ágyakra, akik sokszor éveket vártak műtétre. (Friedman, 
1980,144. o.)

Ha fel is merül bennünk a gyanú, hogy tendenciózusan kira
gadott esetekről van szó, a hazai „ingyenes” orvosi, oktatási ellá
tás tűrhetetlen állapota, szembeötlő szociális ellentmondásai fi
gyelmeztetnek, hogy itt nagyon is valóságos problémákról van 
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szó. Friedman szerint a szociális, orvosi, stb. ellátások anomáliái 
akkor szűnnének meg, ha ezeket a területeket is piacosítanák. 
Az emelkedő költségeket úgy tudnák megfizetni a szegényebb 
rétegek, ha bevezetnék a negatív jövedelemadót, vagyis bizonyos 
jövedelmi szint alatt nem adót fizetnének, hanem kapnának az 
állampolgárok. Ezzel úgy menne végbe a jövedelem újraelosztá
sa, hogy nem sérülne a piaci mechanizmus logikája.

A liberalizmuskritika ellenérvei

Azonban a liberalizmus kritikusainak is vannak súlyos ellenér
vei. Az ember egyik legalapvetőbb antropológiai jellemzője, 
konstansa valóban a szabadság. Az viszont a különböző szerzők
nél megalapozatlan marad, hogy miért élvez abszolút elsőbbsé
get egy másik antropológiai állandóval, a társadalmisággal s az 
abból fakadó szolidaritással szemben. A társadalmi szinten meg
oldandó szociáüs feladatoknál a kikényszeríthetőség kérdését 
nem lehet az öntevékeny, ill. karitatív akciókkal megkerülni, hi
szen egy modern nagy létszámú társadalomban a történelmi ta
pasztalatok szerint ezek nem elegendőek.

Réges-régi érv, amit egyébként éppen a liberális John Rawls 
is többszörösen használ, hogy feszültségeik ellenére a szabadság 
és az egyenlőség végső fokon egymásra utaltak. Bizonyos anyagi 
előfeltételek híján a szabadságjogok gyakorlása nem valóságos 
lehetőség, az állampolgárok jogi egyenlősége nem elégséges.

Ha jóléti állam szociálpolitikája hagy is kívánnivalókat maga 
után -  pl. a hatékonyság szempontjából -, s esetleg elsődleges 
kedvezményezettje valóban a középosztály, azt is el kell ismerni, 
hogy olyan rétegek emelkedtek ki a szegénységből, amelyek 
enélkül képtelenek lettek volna rá. Ennek mintegy negatív bizo
nyítéka az USA püspöki karának a gazdasági igazságosságról 
szóló körlevele, amely meggyőző adatokkal bizonyítja, hogy a 
reagani politika éveiben az amerikai társadalmi mezőny mennyi
re széthúzódott, milyen nagy mértékben megnőttek a társadalmi 
egyenlőtlenségek. Másfelől az is tény, hogy a politikai, ideológiai 
csatározások nagyobb változásokat sejtetnek, mint ami a való
ságban zajlik. Az állam a liberális reneszánsz idején is mélyen
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beleavatkozik a gazdaságba, csak éppen más eszközökkel4. 
Sajnos a való élet semmi hajlandóságot nem mutat arra, hogy 
még oly lebilincselő, elegáns elméletek szerint működjön.

Az érvek mérlege

Az eszmék kavargása nyilvánvalóim nem fog befejeződni a libe
ralizmus mai virágkorával. Idővel feltehetően felbukkannak ú- 
jabb problémák a nyugati társadalmak életében, amelyekre vala
mely más szellemi irányzat ad sikeresebb választ5. Néhány do
logban azonban -  az eszmék konjunktúrájától függetlenül -  
maradandó hatást gyakorol a liberalizmus. Ez abból is látható, 
hogy egyes megállapításaik már most beépültek más, pl. újbalol
dali törekvésekbe.

Véleményem szerint ilyen maradandó hatás, hogy igazoló
dott az angolszász, pontosabban skót bölcselők illetve közgaz
dák (Dávid Hume, Adam Smith, Adam Ferguson) és más angol 
kortársuk szkepszise, amely világunkat az emberi cselekvés, de 
nem az emberi tervezés eredményének tartja; amely a világ raci
onalista, konstruktivista átalakításával szemben előnyben része
síti a hagyományokra támaszkodó, ma népszerű kifejezéssel élve 
szerves fejlődést.

Felértékelődött a civil társadalom az állami mindenható 
gondolkodással szemben; a vállalkozó, saját életét, környezetét 
megszervező ember a nagyszervezetek függvényeként létező em
berrel szemben. Azok közül, akik a szolidaritás, a társadalmi 
igazságosság eszméit minden nehézsége ellenére továbbra is kö
vetendő célnak tartják sokan az önkormányzati alapra helyezett,

4 Elemzésünkben nem foglalkoztunk az állam gazdasági szerepével, hanem 
csak a jóléti, szociális tevékenységével. Egyrészt ez meghaladná ennek a 
cikknek a kereteit, másrészt a keresztény értékek szempontjából ez a fon
tosabb kérdés. A  minél kevesebb gazdasági célú állami beavatkozás a piaci 
mechanizmusba nem sért számunkra lényeges értékeket.

5 A  történelem folyamán a különböző szellemi irányzatok erőteljesen hatot
tak egymásra, vettek át egymástól gondolatokat. Ma már lehetetlen tisztán 
leírni egy-egy áramlatot. Nagyon szellemesen foglalja ezt össze rövid kis 
esszéjében L. Kolakowski: Hogyan legyünk konzervatív-liberális szocialis
ták? (Máshonnan Beszélő 2, 1985).
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a polgárok által ellenőrizhető megoldásokat keresik, nem pedig 
az államot óhajtják rehabilitálni.

Modernizációnk lehetőségeit illetően is szegényebbek let
tünk néhány illúzióval. A kapitalista fejlődést sok gondolkodó 
azért kárhoztatta és kárhoztatja, mert a társadalom alrendszerei 
(gazdaság, politika, jog, stb.) viszonylagos önállóságra tettek 
szert, az egyes alrendszerek elsődlegesen saját kritériumaik a- 
lapján működnek (a gazdaság a hatékonyság, a profitmaximali
zálás elvét, a jog a pozitív jognak való megfelelést, stb. követi). 
A különböző mércék időről-időre ütköznek egymással és az er
kölcsi értékekkel. Marx és több más társadalombölcselő ebben 
látta és látja az elidegenedés, a modern társadalmak patologikus 
jelenségeinek kulcsát. A létező szocializmusnak mint moderni
zációs útnak a csődje azt bizonyította be, hogy a modernizáció 
problémái nem oldhatók meg a társadalmi alrendszerek vi
szonylagos önállóságának felszámolásával, hiszen ez a társada
lom átpolitizálását, a társadalom államosítását, a társadalom 
többi alrendszerének (gazdaság, oktatás, stb.) tönkretételét von
ta maga után. A liberalizmus hatását itt abban kell kiemelnünk, 
hogy a gazdaság tekintetében sokrétűen vizsgálta és bemutatta, 
hogy a gazdaság autonómiájának megsértése, a piaci mechaniz
musokba történő beavatkozás nem mehet végbe a hatékonyság 
sérelme nélkül. A mértéken lehet vitatkozni, de az biztos, hogy a 
piac csak bizonyos határokon belül viseli el az állami beavatko
zást. Azok az elképzelések, amelyek mintegy a társadalmi al
rendszerek „összecsúsztatásával” akartaik túljutni a modernizá
ció nehézségein, illúziónak bizonyultak.

A társadalmi alrendszerek önállósága megnövelte az egyes 
alrendszerek és az egész rendszer teljesítményét. Azt azonban a 
modernizáció elragadtatott csodálói (mint pl. N. Luhman) is el
ismerik, hogy van egy olyan új probléma, amelyre a rendszer 
nem tud elfogadható választ adni, ez pedig a környezetvédelem. 
Véleményem szerint ez a szigorú libertariánus álláspont Achil- 
les-sarka. Azonban a kortárs (főként közgazdász) klasszikusok
nál ez a kérdés, ajnálatos módon, messze nem szerepel olyan 
súllyal, mint az manapság kívánatos lenne.
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Van-e a kereszténységnek mondanivalója?

Az előbbi áttekintésből láthatjuk, hogy semmi jele sincs annak, 
hogy olyan társadalmi modell bontakoznék ki a világban valahol, 
amely életképes alternatívát jelentene a vegyes tulajdonú piac- 
gazdasághoz és a képviseleti demokráciához képest. Hogy ne 
bonyolódjunk bele a harmadik útról szóló kellőképpen összeku- 
szálódott és zűrzavaros vitába, talán úgy fejezhetjük ki magun
kat legegyértelműbben, hogy -  a marxi formációelmélet alapján 
-  nem látunk alternatívát az imént megjelölt alapstruktúrához 
képest. (Ui. nálunk az emberek öntudatlanul ennek koordináta- 
rendszerében gondolkodnak.) Nem tekintjük alternatívának a 
magyar fejlődés sajátos jegyeit sem hiszen lám óriási különbsé
gek vannak pl. USA, Svájc és Törökország társadalmi, gazdasági 
berendezkedése között, de még senkinek se jutott eszébe, hogy 
egymáshoz viszonyítva különféle társadalomszerveződési mo
dellnek tüntesse fel őket.

Ezután joggal tehetjük fel a kérdést, milyen mondanivalója 
lehet a kereszténységnek, ha nem tud társadalomelméletileg va
lami új modellt felépíteni? II. János Pál legutóbbi szociális en- 
ciklikája így nyilatkozott erről: „Az egyház szociális tanítása 
nem ’harmadik út’ a liberális kapitalizmus és a marxista kollekti
vizmus között..., hanem önálló, minden tekintetben sajátos do
log... Legfőbb célja abban rejlik, hogy ezeket a valóságban léte
ző igazságokat értelmezze (a társadalmi összefüggésekét -  
F.B.), megvizsgálja, vajon megfelelnek-e, avagy ellenkeznek az 
evangéliumi tanítással az emberről és annak földi, s egyben ter
mészetfeletti hivatásáról, hogy így adjon eligazítást a keresztény 
magatartásban.” (Sollicitudo Rei Socialis 41.)

A katolikus társadalomtan6 azonban távolról sem fejt ki 
olyan hatást, mint ami várható, ill. kívánatos volna. Ennek okait 
nem elemezhetjük részletesebben, csak utalunk néhány tényező
re. A pápai enciklikák az absztrakció nagyon magas fokán mo
zognak. Ebből konkrét megoldásokig csak további részletes 
elemzésekkel lehetne eljutni. H. Büchele (1987) a nyugati német

6 A katolikus társadalomtan alapjait, valamint az ide vonatkozó pápai encik-
likákat ismertnek tekintjük. A  katolikus társadalomtanról áttekintést ad
Tomka Miklós: Nem magánügy! Vigilía, 1989/8. c. cikkében.
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nyelvterületet vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy a helyi 
szintű oktatásban, kutatásban már sikerül az egyház társadalmi 
tanítását „megszelídíteni” és funkciójában a társadalmi rend 
konzervárjává tenni.

Az általános megállapítások nem szólítanak meg senkit, 
nem mozgósítanak. A célok kijelölése csak akkor hatásos, ha a 
hozzávezető eszközökről is tudunk mit mondani. Itt már okvet
len szükség van a társadalomtudományok segítségére. Ragad
junk ki egy példát a Sollicitudo Rei Socialis kezdetű encikliká- 
ból! A katolikus társadalomtan mindig igyekezett elkerülni mind 
az individualizmus, mind a kollektivizmus szélsőségeit. Ez az 
egyensúlyra törekvés nyilvánul meg a következő mondatban is: 
„A fejlődésnek a szolidaritás és a szabadság keretében kell ha
ladnia..., de anélkül, hogy bármilyen ürüggyel egyiket vagy mási
kat feláldozza.” (33.)

Csakhogy előző fejezetünk központi mondanivalója az volt, 
hogy a morálisan legjobb szándékú cselekedetek a társadalom 
bonyolult viszonyrendszerében mennyire visszájukra fordulhat
nak, pl. milyen nehéz elérni a szabadság, egyenlőség óhajtott 
egyensúlyát.

Egy ilyen elvont megállapítás, mint az iménti, önmagában 
semmi támpontot nem ad egy közgazdásznak vagy egy szocioló
gusnak, hogy pl. milyen legyen az orvosi ellátás rendszere. El le
het-e képzelni fennköltebb szempontot, mint hogy az egészségü
gyet a szolidaritás, társadalmi egyenlőség nevében szabadítsuk 
fel a piaci kényszer alól, legyen ingyenes az orvosi ellátás? Az e- 
redmény: negyven év állami gondoskodás után egy végletesen le
romlott orvosi ellátásban az ingyenesség látszata mögött a legsö
tétebb feketepiaci törvények uralkodnak. (Pl. családunk két idős 
hölgytagjának egy-egy otthon beadott injekciókúra néhány am
buláns vizsgálattal 18, ill. 27.000 Ft-ba került.) Az igazán izgal
mas probléma épp ott kezdődik, hogy az értékek között verbáli
sán megteremtett egyensúlyhoz képesek vagyunk-e működő 
rendszert rendelni.

A szélsőségektől elhatárolódó, kiegsensúlyozott -  egyéb
ként számomra is rokonszenves -  gondolkodásmódnak van egy 
nagy veszélye. Mivel a békés papíron egyszerű elegánsan össze
boronálni merőben ellentétes tendenciákat, ellentmondásos je-
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lenségeket (pl. a gazdasági hatékonyság szempontjait a környe
zetvédelemével, a politikáéit az erkölcsével, stb.), a konfliktu
sokkal terhelt, bonyolult társadalmi mechanizmusok problémái 
könnyen elveszíthetik összetettségüket, s olybá tűnhetnek, hogy 
megváltoztatásuk pusztán személyes jószándék kérdése (pl. le 
kell szokni a mértéktelen profitéhségről vagy a hatalomvágyról, 
stb.). Sajnos a konfliktusoktól való félelem -  mivel a konflik
tust a „szeretetlenség” jelének tekintik -  általában jellemző a 
keresztények világára -  és pl. az említett H. Bücheletől vagy 
P.M. Zulehnertől tudhatjuk, hogy ez a nyugati egyházakban 
sincs másként, mint nálunk.

Túl a legkisebb rossz logikáján?

Hogyan válhat akkor élővé a katolikus egyház társadalmi tanítá
sa? Mint már leszögeztük, alapstruktúrájában nem tudjuk „le
váltani” azt a modellt, amit a nyugati típusú társadalmak spon
tán történelmi fejlődésé kitermelt. Azonban -  s álláspontunk itt 
tér el markánsan a liberalizmusétól -  nem nyugodhatunk bele a 
legkisebb rossz logikájába. Ti., ha a nyugati társadalmak gondjai 
szóba kerülnek, a liberálisok refrénszerű válasza, hogy az ő vilá
guk valóban nem az elképzelhető világok legjobbika, de a reáli
san megvalósítható világok közül mégiscsak a legjobb. Az intő 
ujjak ilyenkor mindig Keletre mutatnak -  tegyük hozzá, igazán 
nem ok nélkül. Különösen a közgazdasági liberalizmusra jellem
ző, hogy a társadalmi szférák -  mindenekelőtt persze a gazda
ság -  működését teljesen mechanikus törvényszerűségek alap
ján képzelik el. Az elméletük a mai napig magán viseli a kelet
kezése idején, a XVIII. sz.-ban uralkodó világkép, a newtoni 
mechanika nyomait.

Ezzel szemben a keresztény szemlélet nyitott a jövő, az új 
lehetőségek felé. Az Evangélium tanítása olyan utópikus hori
zontot jelent számára, amely arra sarkallja, hogy újabb és újabb 
megoldásokat keressen egy szabadabb, igazságosabb világ, sőt 
egyáltalán a teremtett világ megőrzése érdekében.

Ez megnyilvánulhat elvi állásfoglalásokban. Már utaltunk az 
USA püspöki karának Economic Justice fór All c. körlevelére, 
amely a keresztény elkötelezettség és a szakszerűség ritka sze- 
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rencsés ötvöződése. Ámde meggyőződésem szerint a katolikus 
társadalmi tanítás hatása végső fokon nem a jól megszerkesztett 
dokumentumokon múlik. Sokkal inkább azon, hogy vannak-e 
olyan közösségek, amelyek vállalják társadalmi felelősségűket és 
tagjaik tudnak-e alternatív megoldásokat kitalálni egy-egy társa
dalmi problémára. A közösségekben a krisztusi szabadság lég
köre teremhet alkotó, fantáziadús, dinamikus személyiségeket, 
akik tudnak valamit javítani környezetükön. Ha reális alternatív 
társadalomszerveződési modellt nem is tud a kereszténység mutat
ni, de alternatív életmódot, közösségi életet igen! Egy-egy részte
rületen lehetséges új ötleteket kipróbálni, lépésről-lépésre új jö
vőt komponálni anélkül, hogy egy előre elhatározott, konkrét 
modell megvalósítására törekednénk.

Az élet akár az egyén, akár a társadalom szintjén nézzük, 
sokféle lehetőséget kínáló izgalmas kaland, amely egyszerre je
lent súlyos felelősséget, ad teret a játékos teremtő kedvnek, és 
amelynek a kimenetele mindig is titok marad a számunkra. Az
ért gyönyörű és azért nem félelmetes -  a sok fájdalom, szenve
dés, bizonytalanság ellenére - ,  mert Isten Jézusbem csodálatos 
reménnyel ajándékozta meg az emberiséget. Ne futamodjunk 
meg e kaland elől!

Végezetül nézzük meg egy konkrét példán a különböző tár
sadalomelméleti beállítottságok sajátosságait. Számtalan vád ér
te már a reklámot, hogy rengeteg pénzt felemészt és manipulál
ja az embert. Ugyanakkor a közgazdászoktól azt is lehet tudni, 
hogy a piacgazdaságban nélkülözhetetlen az információáramlás
ban. Mit lehet ilyenkor tenni? Ha beleesünk a konstruktivista té
vedés csapdájába, álmodozni kezdünk egy olyan gazdaságról, 
amely reklámok nélkül működik. Az ilyen álmok végeredménye 
errefelé jól ismert, ezt tovább nem kell részleteznünk. Ha ebből 
kiábrándultunk, létrehozhatunk egy hivatalt, amely eldönti, hogy 
melyik reklámot lehet engedélyezni, egyebekben a piac működé
sét békén hagyjuk. Egy idő után szomorúan fogjuk megállapíta
ni, hogy a reklámok pontosan olyan manipulatívak, mint régen, 
csak egy csomó bürokratának jól fizetett állása lett. Ezután vagy 
felcsapunk liberálisnak és vállat rándítunk, mondván, ennyi 
szépséghibája igazán lehet egy hatékonyan működő gazdaság
nak, vagy kitalálunk valamit. Pl., hogy a reklámozó vállalatok
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hirdetési díjának egy részét a társadalmi -  nem állami -  fo
gyasztói érdekvédelmi szervezetek kaphassák meg, akik ebből 
ellenreklámot adhatnak fel, ha becsapták, manipulálták a fo
gyasztókat7. Persze ez sem hoz tökéletes megoldást, és alkalmat 
adhat visszaélésekre, de lesz némi esélye a javulásnak.

Itt és most

Áttérve a hazai viszonyokra, az első feladat magától adódik. Az 
egyháznak fel kellene ébresztenie tagjaiban a felelősségtudatot. 
A  demokrácia megvalósítása, az emberi jogokat garantáló társa
dalmi berendezkedés a kereszténység számára nem közömbös do
log hanem alapvető értékeinek társadalmi megvalósulása. A vá
lasztásokon való felelős, átgondolt részvételt nem helyettesítheti 
a felebaráti szeretet egyéni szintű gyakorlása. A kettőt együtt 
kell csinálni. Azt természetesen egyénileg kell mérlegelni, hogy 
ki milyen pártra adja a szavazatát, vagy melyiket támogatja tag
ságával azok közül, akik hitelt érdemlően tűzik programjukra a 
demokratikus, életképes gazdasággal rendelkező Magyarország 
megteremtését.

Minden politikai programnak egy kegyetlen dilemmával kell 
szembenéznie. A nyolcvanas évek neoliberális vitái már egy kié
pített jóléti állammal a hátuk mögött tárgyalták az állam gazda
sági, szociális szerepét. Ma nálunk se jóléti állam, ahonnan vala
melyest vissza lehetne vonulni a gazdaság dinamizálása érdeké
ben, se dinamikus gazdaság, ahonnan az elemi létbiztonság elő
feltételeit garantálni lehetne az egyes ember számára. Szavak
ban persze igen könnyű harmóniát teremteni a piacgazdaság és 
a piac elfogadhatatlan mellékhatásait kiküszöbölő szociális vé
dőháló létrehozása között. De tudnunk kell, hogy ezt megint 
csak a papír türelme teszi lehetővé, nem a valóság. Az óriási fe
szültségektől, a kemény alkuktól, súlyos áldozatoktól senki sem 
kímélhet meg bennünket.

A  keresztények elsődleges társadalmi kötelezettsége a társada
lom peremén élők iránti szolidaritás. Ilyen körülmények között ez 
egyáltalán hogyan értelmezhető a mi számunkra? Először is

7 Az alternatív ötlet H. Büchelétől (1987) származik.
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mindig fel kell tennünk a kérdést, hogy valóban csak az elkerül
hetetlen áldozatok hárulnak-e a legelesettebbekre. Kicsit szoci- 
ológikusabban megfogalmazva, politikai síkon erősíteni kellene 
a keresztényeknek a leszakadt, leszakadó társadalmi csoportok 
alkupozícióját a felgyülemlett társadalmi csődtömeg viselésében.

A második lehetséges terület a szűk mozgásterünkön belül, 
hogy a keresztény szellemben politizálók rajta tartják a szemüket 
a közpénzek felhasználásán, hogy kevéske erőforrásunkat raci
onálisan használják-e fel a szociál-, egészségügyi és oktatáspoli
tikában.

Egy életképes gazdaságpolitikának kedvezményeket kell ad
nia a középosztálynak, a vállalkozói rétegnek. Ennek nyilvánva
lóan az adóterheken is meg kell látszania. Az egyház viszont ka
ritatív akcióival, a kedvezményezett középosztály körében foly
tatott gyűjtéseivel sokat tehetne azért, hogy egy önkéntes jövede
lemújraelosztás végbemenjen, de ne az állami adóztatáson ke
resztül.

Befejezésül szeretném egy aggodalmamat megosztani az ol
vasóval. Ma Magyarországon a vallásos emberek milliói úgy 
sodródnak a politikai életben -  lassan már a parlamenti válasz
tások felé - ,  hogy semmiféle támpontot nem kapnak az egyhá
zaktól, sem annak hivatali vezetőitől, sem értelmiségétől. A val
lási életben aktív értelmiség egy része fanyalog a „piszkos” poli
tikától, másik rész naív, helyenként konzervatív kapitalizmuskri
tikát hangoztat. Egyes rokonszenves karitatív akciókról még tu
dunk, de az ország modernizációját segítő, ugyanakkor okosan 
kritikus állásfoglalások hiányoznak a hatásos véleményformá
lásból.

A keresztény közvélemény figyelemén kívül hagyja, hogy mi 
a nyugati modernizáció valóságos alternatívája. A jelenlegi ká
oszból könnyen kialakulhat egy olyan erősen monopolizált, álla
milag korlátozott piacgazdaság, ami lehetőséget ad az oligarchi
kus politikai-gazdasági hatalomkoncentrálódásra, a feudális szí
nezetű, vörös csomagolástól megszabadult személyi-hatalmi füg
gések fennmaradására.

A nagy kérdés, hogy az egyház, a keresztények tudnak-e, 
akarnak-e valamit tenni az új -  nagyrészt a régit is magában 
foglaló -  elit hatalom gyarapítása ellen. Segítik-e a civil társada-
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lom megszerveződését, amely megvédi a valóságos demokráciát, 
ha úgy tetszik, a „kisemberek” érdekeit is? Ezeket a kérdéseket 
azért is tisztázni kellene, „sorainkat pedig rendbe szedni”, mert 
idővel az egyház és a társadalom közötti „mézeshetek” lassan 
végétéinek. A társadalom ugyanis olyan túlfűtött várakozással 
néz az egyházra, ami csak csalódáshoz vezethet. De ha a magyar 
társadalomban a szekularizáció megindul (még előtte 
vagyunk!!), akkor a kritikus tollak az egyházat sem fogják kímél
ni, ami egy pluralista társadalomban teljesen természetes. Az 
meg mégis csak szégyenletes lenne, ha a szabadelvűekkel nem a 
társadalmi igazságosság vagy a szolidaritás értelmezésén, a csa
lád értékén vagy az abortusz megítélésén vitatkoznánk, hanem a 
krisztusi értékrenden megméretve találnának bennünket 
könnyűnek -  ők.
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GÖMÖRI KATALIN

Jogász, jelenleg két gyermekével otthon tartózkodik. Néhány helyi 
egyesület, társadalmi szervezet jogi tanácsadója, az Egyházfórum 
Közéleti Bizottság alapítótagja.

Vallásszabadság ürügyén

Tanulmányunk a lelkiismereti- és vallásszabadságról szóló törvény ala
kulásának első évét, ennek történetét elemzi. Ez a történet a hívő és az 
egyház iránt elkötelezett ember számára nem szívderítő, főleg ha meg
vizsgáljuk, hogy az eseményekben a világi hívek, és az egyházi vezetés 
szerepet töltött be és milyen aktivitást mutatott.

Cikkünk írásakor -  ’89. október elején -  a történet még nem zá
rult le, ezért a törvénytervezet végleges formába öntéséről már nem tu
dunk beszámolni. Mégis leíijuk a törvénytervezettel kapcsolatos állás
pontunkat, követeléseinket, azt remélve, hogy ezek még hasznosíthatók 
lesznek.

A társadalom igen nagy várakozással tekint az egyházra, akkor, 
amikor az állam számtalan erkölcsi, szociális stb. probléma előtt tehe
tetlenül áll. Hogy az egyház egyszer majd az elvárásoknak megfeleljen, 
ahhoz talán az alábbi egy év történetének tanulsága is segítségül szol
gálhat.

Állami előterjesztések -  egyházi vélemények

Amikor 1988 őszén felröppent a hír, hogy a jogállamiság kiépítésének 
egyik lépéseként törvény fog készülni a vallásszabadságról, az ÁEH 
(még) létezett és a 30 évvel ezelőtt alkotott jogszabályok, egyéb jogi 
normák alapján működött. Hogy mennyire aktívan, azt mi sem bizo
nyítja jobban, hogy ezt a hírt is az ÁEH egyik vezető munkatársa jelen
tette be egy művelődési minisztériumi fórumon. Majd -  igen rövid időt 
hagyva számukra -  az egyes egyházak elkészíthették a törvénnyel kap
csolatos elképzeléseik, kívánságaik listáját. A katolikus egyház részéről 
hivatalosan Paskai prímás nyújtott be javaslatot. Anélkül, hogy ennek 
ismertetésébe mélyednénk, annyit mégis el kell mondani, hogy ez a ja
vaslat nem fejezte ki egyértelműen és határozottan az egyház érdekeit. 
Számos homályos, pontatlan, bátortalan megfogalmazása volt, szövege



jogi szempontból pedig szakszerűtlen. Emellett némely kifejezése meg
hökkentően emlékeztetett az államapparátus szóhasználatára, összes
ségében ez a javaslat nem tudott érdemi kiindulópontot és segítséget 
adni a törvénykezési munkához. Igaz, az ÁEH ezt amúgy is inkább csak 
a forma kedvéért igényelte és ’89. áprilisában nyilvánosságra hozta a sa
ját elképzelése szerinti Előterjesztést „a lelkiismereti szabadságról, a 
vallás szabad gyakorlásának jogáról és az egyházügyekről szóló törvény 
irányelveire”. Jogászi szemmel nézve, ennek már idézett címe elárulja 
tartalmát és szemléletét. Ugyanis a vallásszabadságot leszűkíti annak 
egyik tartalmi elemére, a vallásgyakorlásra, az „egyházügy” kifejezés 
pedig azt sugallja, hogy az állam erre hivatott szerve főként ügyként 
foglalkozik az egyházzal, ahelyett, hogy az állam és az egyház alkot
mányban lefektetett különválasztása elvének következetes alkalmazása 
eredményeképpen önálló szervezetként és partnerként kezelné azokat.

Eme előterjesztést néhány országos napilap és az Új Ember is kö
zölte (a jegyzetek elhagyásával, pedig azok néhány igen fontos részlet- 
kérdést világítottak meg).

A püspököknek ismét csak rövid idő -  néhány nap -  alatt kellett 
az Előterjesztésről elkészíteni megjegyzéseiket. Ezekből többnyire kitű
nik, hogy a hierarchia szeretné biztosítva látni az egyház szabad műkö
dését, anélkül azonban, hogy síkra szállna az ezt biztosító törvényes ga
ranciákért (mint például az állam és szervei világnézeti semlegességé
ért; az egyház önállóságáért és működési szabadságáért, azért, hogy va
lamennyi állami és társadalmi szerv és szervezet tartsa ezt tiszteletben; 
hogy az egyházak önállóan alkothassák meg belső szabályaikat; önálló
an -  állami beleszólás nélkül -  választhassák meg tisztségviselőiket, 
stb.). A hierarchia megnyilvánulásaiból az is világossá vált, hogy igazá
ból nem tudja elképzelni az állam és az egyház valóságos és következe
tes különválasztását. Az ÁEH megszüntetésének első nyilvános követe
lése sem egyházi vezetőktől származott, hanem az un. alternatívok ’89. 
március 15-i ünnepségén hangzott el először. A hierarchia magatartásá
nak részben tradicionális oka van, hiszen a háború előtt a katolikus 
egyház jórészt az állammal összefonódott államegyházként működött, 
részben pedig az, hogy az utóbbi negyven év elnyomása alatt az egyház 
vezetői a túlélés érdekében főként az alkalmazkodás stratégiáját gyako
rolták és így elveszítették kezdeményező bátorságukat az állammal 
szemben.

A Hivatal nem vész el...

Az állam és az egyház valódi különválasztását elsősorban az jelenti, 
hogy megszűnik az erre rendelt állami szerv, az ÁEH. Ám -  ominózus 
jegyzeteiben -  már maga az ÁEH Előterjesztés két új szerv létesítését
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tervezte az „egyházügyek” intézésére, amiből végül is három lett. Ve
gyük ezeket sorba!

’89. június végén az 1989. évi 14. törvényerejű rendelettel (tvr.) va
lóban megszűnt az ÁEH. Erre a törvényerejű rendeletre külön ki kell 
térni, mert alkotmányellenes, több helyen sérti a jogalkotásról szóló 
törvényt. A tvr. ugyanis olyan tárgykörben intézkedik, ami egyrészt álla
mi szerv hatáskörére vonatkozó rendelkezést, másrészt az állampolgá
rok alapvető jogai körébe tartozó rendelkezést tartalmaz, s mint ilyen, 
törvényi útra, az Országgyűlésre tartozó lenne. Ugyanakkor felhatal
mazza a Minisztertanácsot, hogy az egyházak működésével, a vallás 
gyakorlásával összefüggő, „jogszabályban meghatározott állami felada
tok ellátásának szervezeti és hatásköri kérdéseit” meghatározza.

Az ÁEH-t megszüntető tvr. alapján a Minisztertanács már június 
végén rendeletet alkotott a művelődési miniszter egyházakkal kapcsola
tos feladatairól, valamint határozatot hozott az Országos Vallásügyi 
Tanács létesítéséről. A minisztertanácsi rendelet a művelődési minisz
ter feladatai közé utalja az egyház működésével, a vallás gyakorlásával 
összefüggő igazgatási feladatokat, az „állami egyházpolitikai célok” 
(sic!) megvalósítását. Persze mindezt annak dacára, hogy az alkotmány
ban deklarálva van az állam és az egyház különválasztása. A miniszter- 
tanácsi határozat pedig az Országos Vallásügyi Tanács (OVT) létesíté
séről rendelkezik, melynek tagjai a MT elnökén, a művelődési minisz
teren, a társadalompolitikai feladatokat ellátó államminiszteren kívül a 
miniszterelnök felkérése alapján valamennyi egyház, felekezet részt 
venni kívánó képviselője. Az OVT feladatait a határozat olyan általá
nos, hangzatos, ám tartalom nélküli fogalmakkal, parttalan kategóriák
kal határozza meg, melyek egyrészt kísértetiesen emlékeztetnek az 
ÁEH 1959-es felállításáról szóló jogszabályra, másrészt kiválóan alkal
masak arra, hogy -  a deklarált szeparáció ellenére -  az állam irányítá
si, rendelkezési jogát bármikor biztosítsák az egyházi életben. Emellett 
már csak jogászi szőrszálhasogatásnak minősül, hogy az OVT létesíté
séről nem rendelkezhetne minisztertanácsi határozat, ugyanis egy jog
szabálynak aligha nevezhető határozat nem tartalmazhat állampolgáro
kat érintő rendelkezéseket.

Mindezek tetejébe a kormány, amúgy mellékesen állást kreált az 
ÁEH utolsó elnökének -  létrehozván a MT Hivatala Egyházpolitikai 
Titkárságát -, melynek a volt elnök lett a vezetője, miniszterhelyettesi 
rangban.

A fenti szervek létrehozása azért is elfogadhatatlan, mert a kor
mány ezzel kész tények elé állítja a törvényhozást. Ugyanis honnan tud
hatja a Minisztertanács, hogy az Országgyűlés a vallásszabadságról szó
ló törvényben -  a társadalmi vitát is figyelembe véve -  miként fogja 
meghatározni az állam és az egyház kapcsolatának jogi kereteit? A tör-
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vény elfogadásáig legföljebb egy ideiglenes államigazgatási szervet lett 
volna szabad fölállítani!

Annak dacára, hogy az egyházi vezetés is az egyház szabad műkö
dését óhajtja, hivatalos egyházi részről mégsem tiltakoztak az említett 
szervek létrehozása, illetve a művelődési miniszter egyházakkal kapcso
latos feladatbővülése ellen. E tárgykörben csak egy-két civil, összessé
gében visszhang nélküli tiltakozási akció volt. A hierarchia -  úgy tűnik 
-  nem akarja átlátni az e szervekben rejlő veszélyeket, az állam bea
vatkozási törekvéseit, okait. Jóllehet az egyházi vezetés július 4-i nyilat
kozatában némileg elhatárolja magát az elmúlt 40 évtől, magatartása 
azonban a továbbiakban nem ezt igazolja. Ugyanis ez év szeptemberé
ben a miniszterelnök felkérésének az egyház vezetői nem mondtak ne
met, és közreműködést ígértek az Országos Vallásügyi Tanácsban.

Az Igazságügyi Minisztérium augusztus végére elkészítette a lelki- 
ismereti és vallásszabadságról szóló törvény tervezetét, melyet a MKPK 
szeptemberi ülésén megvitatott és az általa kívánt -  ám a hívőkkel 
nem közölt és sehol nem publikált -  módosításokat megküldte az Iga
zságügyi Minisztériumnak.

Az események leírásához még hozzátartozik, hogy a hívek részéről 
is van némi kezdeményezés az egyházi élet megújítására. Megalakult 
például a Márton Áron Társaság, a Keresztény Értelmiségi Szövetség, 
vidéken önálló csoportosulásként az Egyházfórum Közéleti Bizottsága, 
melyek már fölajánlották szakmai tudásukat az egyházi vezetésnek. 
Csak reménykedni tudunk, hogy a hierarchia és a fenti -  remélhetőleg 
egyre szaporodó -  zsenge civil kezdeményezések egyszer gyümölcsöző 
együttműködésbe kezdenek az egyház megújulása szolgálatában...

Régi beidegződések

Az eddig elmondottakból -  a teljesség igénye nélkül -  leszűrhető egy
némely következtetés.

Az állam magatartása az egyházzal szemben és a vallásszabadság
ról szóló törvény kapcsán is hagyományosan paternalista. Főként a tör
vényelőkészítés első szakaszában (az ÁEH időszakban) van ez így, de 
az elkészült törvénytervezet is ezt mutatja. Például akkor, amikor a val
lásszabadságot, mint alapvető állampolgári jogot valamilyen szolgálat 
vagy kötelezettség teljesítése fejében nyújtott adományként kezeli, nem 
pedig a közhatalom korlátját jelentő alanyi jogként. Vagy amikor kis, 
egyedi jogosítványokat „biztosít” az egyház részére, ahelyett, hogy a 
vallásszabadság garanciális rendszerét építené ki. Régi beidegződésre 
vall és rossz fényt vet a hatalomra az is, hogy -  akár a jog alapelveinek 
megsértésével is -  mindenáron állami szerveket (és állami felügyele
tet) akar az egyház feje fölé csempészni. Egyházügyet csinál ott, ahol
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szabadságot, autonómiát kellene biztosítani. A politikai hatalom nyil
ván tudja, hogy az egyházi vezetés és a hívők tömege -  mert így lett 
idomítva -  mindezek ellen nem fog markánsan tiltakozni. így hát az 
állam a hívők feje fölött dönthet és mindehhez az egyházi vezetés még 
asszisztál is.

Az egyházon belül hasonlóképpen rossz a helyzet, sőt a katoliciz
mus kétszeresen hátrányos helyzetben van. Egyrészt azért, mert a hívők 
Magyarországon mindezidáig másodrendű állampolgárok voltak. A sza
badság hiánya és az ebből fakadó félelem miatt a hívőknek mind a mai 
napig nincs bátorságuk szavukat felemelni, önnön érdekeiket képvisel
ni. Ráadásul már két generáció nem kapta meg örökségként azt a ha
gyományt, mely a keresztény öntudatot és az erre épülő társadalmi, po
litikai magatartást öleli fel. Másrészt azért a különös hátrány, mert a 
katolikus egyház autokratikus mivolta miatt -  a struktúrából adódóan 
-  a hívők önállótlanok, javarészt tájékozatlanok. Fejük fölött és nélkü
lük nemcsak az állam hoz döntéseket, hanem saját egyházi vezetésük is, 
mely a II. Vatikáni Zsinat óta még mindig inkább csak nyilatkozatai
ban, mint a tettek mezején tekinti a hívőket felnőtt keresztényeknek. 
Habár itt-ott a hierarchia is látja, hogy változtatni kell eddigi sajátos 
paternalista módszerein (hozzátesszük: az állam irányába való magatar
tásán is), ez a reform valahogy nehezére esik és késik. Reálisan pedig 
igen nagy az esélye annak -  és a leírt események is ezt mutatják - , 
hogy az egyház vezetői a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló tör
vény esetében is a hívők feje fölött fognak „megegyezni” a hatalommal.

Ebben a helyzetben a híveknek kell alulról jövő kezdeményezések
kel az állammal szemben és a hierarchia elképzelésein túlmutatva az 
egyházat szabadságához segítenie. Ennek első, kézzel alig fogható csí
rája az, hogy a vallásszabadságról szóló törvénytervezet végső formájá
ra informális úton már hatott hívő szakemberek álláspontja. Ugyanis a 
törvénytervezet végül mégsem lett olyan rossz, elfogadhatatlan, mint 
ami az ÁEH-irányelvek után várható volt, de korántsem lett olyan jó, 
hogy tervezett formájában megmaradhatna.

A kívánt törvény

Az alábbiakban -  tanulmányunk második részében -  a törvényterve
zethez adunk tájékozódást és némi szakmai segítséget.

Tudnunk kell, hogy az egyházat nem a jog és a jogi szabályozás 
hozza létre és nem is a jog tartja fenn, hanem a hívők hite. Ezért ennek 
a törvénynek a jelentőségét nem szabad túlbecsülni. Szem előtt kell tar
tani, hogy a jogi szabályozottság nem az egyház lényegét érinti, hanem 
csupán eszköz küldetésünk teljesítésében. (Az egyházon belül nekünk 
önmagunknak kell megkeresnünk a küldetésünkhöz szükséges eszközö-
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két és egy evangéliumi alapon nyugvó pnsztaráaó& programban ősszc- 
fo^ahn feladatainkát.) A  vaSásaabadságról szokS törvénytől tehát csak 
praktikus jogi kérdések rendezését várhatjuk. »<̂ « « ^ « 1 az egyház ál
lamtól való függetlenségének és belső — bectoskásác 
Amennyiben a jogállamiság elvei, garanciái »egsősődn én ek  a társa- 
daJmi-poíiDkai viszonyokban. úgy kifejezetten vallásszabadságról szóló 
törvényre nem is lenne gükség, csak az akoemány rendelkezéseinek 
kefleee érvényem lm Addig azonban még bosszú az út.

A  vallásszabadságról szóló törvénynek a sabadságbol kell khndul- 
ma. mint főszabályból vagyis a „mindent szabad, ami nem tdas' ebén  
kell alapulnia. Ezért nem állhat abból hogy az egyház jogosítványait té
telesen szabályozza, minden eddigi sérelem orvoslásaként pedig egyedi 
pozitív jogokat sorol fel. Ez azt a szemléletet erősítené, hogy csak a ki
fejezetten k ín  jogosítványok üktik meg az egyházat. A  társadalmi vitá
ban persze a sérelmes pontokat lehet -  sőt kell -  m datoáanL hogy 
beidegződön fékbnem ket. gyanakvásunkat tudatosítsuk és ezáltal igye
kezzünk túllépni rajtuk a szabadság iram án . A  törvénynek tehát csak 
a vallásszabadságra, egyházra vonatkozó legalapvetőbb rendelkezése
ket szabad (és k a i) tartalmaznia. D e pL amíg nincs törvényes tansza
badság, addig a fakultatív hinantankást és az egyház közoktatási és 
köznevelési intézmény alapítást és fenntartási jogát -  áüamikg elis
mert bizonyítvánnyal -  ebben a törvényben kell garantálni.

A  törvény bevezető rendelkezéseiben kell meghatározni a val
lásszabadság tartalmát, a jog korlátját. Ennek összhangban kell lenni a 
„A polgári és politikai jogok nemzetközi egyességokmánya-' 18. cikké
vel. m dy belső jogunkban m ár amúgy is hatályos. Garanciaként keli 
rögzítem -  és ez hiányzik a tervezetből hogy az állam és minden 
szerve, intézménye vüágnézebkg semleges. Nem kell viszont felvenni a 
törvénybe olyan rendelkezést, ami felsorolja, hogy m iben állami intéze
tekben. intézményekben kell lehetm é tenni az , egyéni vaflá^gyt- 
koriásr“. Ez -  és mindenfajta egyházi so lgálat -  a vaüássabadság jo
gánál fogva meg keü. hogy illesse az egyházat.

A  továbbiakban legfontosabb teendőként meg kell határozni az 
egyház jogállását, a jogi személyiség elnyeréséhez szükséges nyövintar- 
tásba vételt. Az egyháznak a társadalom életében való részvét eléhez 
elegendő a polgári jog szerinti jogalanyiság. Ehhez viszont szükséges, 
hogy a törvény kimondja az egyház polgári jog szenna jogi személyisé
gét. A  különböző egyházak, felekezetek, vallási közösségek a polgári 
jog szabályai se n n i magától értetődően egyenjogúak. ezt nem kell kü
lön deklarálni

A jogi személyiség elnyerés módja a -  kérelem formai kellékei
nek. meglétét vizsgáló -  bírósági nyüvániarrásba vétel de semmikép
pen nem az Alkotmánybíróság előtti eljárásban, mint ahogy azt a tör-
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vénytetvart mmripk Ugranis az A kacm ár ntróság feladatától eljárá
sától jellegénél fogva merőben idegen cgr tipikusan cégbíróság eljá
rás. Arról nem is so k a . hogr eleve kizárná a jogorvoslati (feflebbezésí) 
lehetőséget. A  nyOvántartásba vételre ezért a javasban ól eltérően a Fő
városi Bíróság readeftezzék hatáskörrel és kizárólagos iDet ékességgel.

A  törvénytervezet az egyházat sajátos értelemben veti társadalmi 
sEovezttkíat kezdi. Ez a sajátosság egyrészt abban nyüváaul  meg. 
hogy az áDam az egyházat nem tué|a fdosztecm. minthogy az a jogtól 
függetlenül is létezik. M ásrési abban, hogy az egyház belső életét saját 
hitekéi, törvényei szabályozzák, tehát az egrház az egresükt éknél sok
kal szélesebb körű autonómiával bír. A  törvényben. -  garancia jelleggel 
-  ki kell tehát mondani a kivetkezőket: az egyházak önállóságát és 
működési szabadságát valamennyi állami és társadalmi szerv és szerve
zet köteles tiszteletben tartani: az egyházak a törvény keretei között 
szabadon és önállóan alkotják meg belső szabályai.«

Fontos, hogy valam ennyi joe&abáhban és a grak óriásban is érvé
nyesüljön az áDam és az egyház különválaaiásának alkotmányban le
fektetett ek e. A  törvénytervezet ki is mondja, hogr ^az ütem az egh á- 
zak irányítására, fdügpefetére szervet nem hozhat létre’' Ez így látszó
lag meg is felei a fenti aiapeknek. csak a zárórendelkezéseket olvasva 
derül ki. hogr mindez kizárólag a jövőre vemmkodk. Ugyanis a tervezet 
nem kívánja egészében hatályon kívül helyezni a tanulmányunk első ré
szében bemutatón 19S9 évi 14. tvr-t. melyben a Minisztertanács kapott 
felhatalmazást az egyházakkal kapcsolatos áDami feladatok ellátására. 
Szintén az első részből tudjuk, bog- eme feladatának a kormány eleget 
is tett. amikor egy rendeletid meghatározza a nűvdődési miniszter 
egyházakkal kapcsolatos feladatait és egr határozattal létrehozta az 
OVT-l valamint az Egyházpolitikai Titkárságot. A  fentiekből nyilván
való. hogy a törvénynek teljes egé g f l>en h atik on kívül keD helyeznie 
az em líteti 1989. évi 14. töt vényerejű rendeletét, a 66. / 1989 (VL 30.) 
MT. rendeletét, valamint az 1092./1989. ( \T  30.) MT. határozatot (és 
az idevonatkozó belső minisztertanácsi határozatot is).

Hangsúlyozzuk hogy az imént vázok pont a vaDásgabadságnak. az 
egrház maonámiópának egwüt ¡eghiükusabb kérdése. Nincs külön egyhá
zügy. nem k dl koordináló „tanács’ , még kevésbé „titkárság", vagr ,in l-  
rusm inisiérium ’ . Hogr az AEH-hoz hasonló hivatali rendszer ne ter
melődhessen újra. azt egyetlen módon lehet kivédeni: nem szabad sem
miféle intézményesített speciális felügyeleti szervet drürai az egh áz 
fölött’ Az egyház közhasznú tevékenységét fdügrelő sakfeiügyeieten  
kívül m ásra tehát nincs szükség,

A  vallásszabadság másik kardinális kérdése -  ami a katolikus egy
házat érinti különös súllyal -  az okán egyházi vezető tisztség betöltése, 
amely nem a magyar joghatóság alá tartozó egyházi szerv hatáskörébe



tartozik. A törvénytervezetben az állam fönntartja magának a jogot, 
hogy ebbe „az illetékes külföldi szervvel való megállapodás alapján” 
beleszóljon. Ez sérti a szeparáció elvét, az egyház autonómiájának elvét 
és az egyenjogúság elvét. Ilyen megállapodást nem lehet elfogadni, 
mert nem szabad megengedni, hogy az állam az egyházi vezetők szemé
lye révén az egyház életére hasson.

Határozottan ellene vagyunk annak is, hogy -  a törvénytervezet 
szerint -  az egyes egyházak sajátosságaiból adódó kérdésekben az ál
lam és az egyház megállapodást kössön. Egy ilyen lehetőség törvényi 
szintű biztosítása már eleve az egyes egyházak közötti különbségtételre 
ad lehetőséget, ami megengedhetetlen. A polgári jog -  ha valóban 
szükséges -  bőven ad lehetőséget szerződéskötésre. Egyébként pedig 
-  a záró rendelkezésekben -  ki kell mondani, hogy mindazon megál
lapodások, melyeket az állam e törvény hatályba lépése előtt kötött az 
egyházzal és e törvény rendelkezéseivel ellentétesek, hatályukat vesztik.

A vallásszabadságról szóló törvénytervezet hiányos, de nem elfo
gadhatatlanul rossz. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ami jó ben
ne, az nem a többnyire az események után kullogó klérus határozott 
fellépésének köszönhető, hanem elsősorban a demokratikus ellenzék
nek, a kezdetben igencsak paternalista és a 40 éves egyházpolitikában 
megcsontosodott, később engedékennyé kényszerült politikai hatalom
nak tudható be (és talán egy-két nagyon halk, szórványos hívő megnyi
latkozásnak).

Amikor e sorokat írjuk, még korántsem dőlt el a törvénytervezet 
sorsa. Szinte bizonyos, hogy jelenlegi, hiányos formájában kerül elfoga
dásra és kritikus pontjain nem történik érdemi változás, mert mint 
ahogy eddig sem tettük, úgy már ezután sem tudjuk érdekeinket hallha
tóan és hathatósan artikulálni.

Ám az is biztos, hogy az egyház még ezzel a több pontjában erősen 
kifogásolható törvénnyel is olyan keretek közé jut, melyről néhány hó
napja még nem is álmodott. Általa az egyház -  a fentiekben vázolt ak
tivitása miatt -  szabadságát mintegy ajándékba kapja.

Hogy ezt a viszonylag szabad, tág keretet a jövőben tartalommal és 
élettel töltsük meg, fel kell végre tápászkodnunk tespedtségünkből, ki 
kell tömi a szellemi gettóból, keresztény öntudatra kell ébrednünk. 
Hosszú, nehéz és szívós munkára lesz szükségünk, melynek során ne
künk hívőknek kell a civil társadalom kialakításához hozzákezdenünk 
és ennek megfelelően kell a jövőben szerveződnünk, berendezkednünk. 
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy továbbra is a fejünk fölött, 
helyettünk döntsenek, az „egyházpolitika” aktuális széljárása szerint.
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A keresztények társadalmi szerepe 
a mai Magyarországon 

(Interjú Hankiss Elemérrel)

Egyházfőmül (EF): A Kényszerpályán c. tanulmányban a kü
lönbözőfejlődési alternatívák felvázolásakor különféle jelentőséget 
tulajdonít a vallási értékeknek az egyes fejlődési típusokban. Ho
gyan látja a mai helyzetben ezt a kérdést?

Hankiss Elemér (HE): A kereszténységen belül is több ér
tékrendszer van. Az egyik a hagyományos keresztény értékrend, 
amely azt a funkciót látta el, hogy a meglevőt fenntartsa, az éle
tet elviselhetőbbé tegye, az emberi kapcsolatokat rendezze, az 
emberi vágyakat visszafogja, a szűkösség körülményei között is 
harmonikus életet teremtsen. Ezzel szemben a weberi protes
táns értékrend dinamizáló hatású; felhalmozó, dinamikus élet
formára sarkall. A két értékrend egymástól lényegesen különbö
zik, bár közös a hitbeli alapjuk.

Sokáig azt hitték a szociológusok, hogy ez a weberi protes
táns értékrend teremtette meg a kapitalizmust, vagy legalábbis 
nélküle nem lehetett volna ilyen gyors és sikeres a kibontakozá
sa. Ennek ellentmondani látszik az, hogy Európában a legdina
mikusabban nem a protestáns, hanem a katolikus országok fej
lődtek. Ezt sokféleképpen próbálják magyarázni, de egyik ma
gyarázat sem igazán meggyőző. Nem látjuk, hogy egy hosszabb 
folyamatról van-e szó, vagy csak átmeneti kilengésről.

EF: Ön az elmúlt negyven évet úgy írta le mint negatív moder
nizációt. Segíthetnének-e az egyházak a negatív vonások megszün
tetésében?

HE: Az iparosítás és a központosítás Nyugaton is fontos ele
mei voltak a modernizációnak, de ott sok más tényezővel egé
szültek ki. Pl. a vállalkozói magatartással, a civil társadalom eré
nyeivel, értékeivel. Egy egész intézményrendszer ellensúlyozta 
az iparosodás okozta károkat. Nálunk hiányos modernizáció 
ment végbe, amely elpusztította a hagyományos értékeket épp
úgy, mint a weberi dinamikus vállalkozói értékeket. De elpusztí
totta a laikus polgári humanista erkölcsöt is, és a helyébe nem 
adott semmit. A kommunizmus nagy kudarca, hogy képtelen 
volt akár csak egy értéket is az emberek számára megfogalmaz
ni és beléjük építeni. Talán csak az egyenlőség eszméje a kivétel. 
Nincsenek meg ma az értékteremtésnek és értékközvetítésnek 
sem az intézményei, sem a személyiségei, iskolái, műhelyei, csa-
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ládi környezete, modelljei, semmije. Az egyházaknak jelentős 
szerepe lenne most e téren. Azt a meggyőződést, hogy az embe
ri személyiség a legfőbb érték s az élet középpontja, az egyházak 
tudnák ma Magyarországon a legjobban képviselni. Még a ha
gyományos teológia segítségével is, hát még az új teológiájéval. 
Legyen az egy Tillich vagy Barth, Rahner vagy Kong, akik ezt a 
perszonalista, egzisztencialista, az ember felől kiinduló új teoló
giát megfogalmazták. Az egyházon belül egy szűk kör jól ismeri 
ezt a teológiát, de a társadalom széles tömegei előtt csaknem 
teljesen ismeretlen. Mint ahogy ismeretlen a velük sok tekinte
teben rokon Buber morálfilozófiája is. Az egyház kétezer év 
alatt kidolgozta a maga segítő mechanizmusait, az élet, a tisztes
séges élet támaszait. A modern teológia pedig egyenesen forra
dalmasíthatja a mai embereket. Olyan értékeket hozna be ame
lyekre ma nagy szükség van. A világ elsivárosodott, üres intéz
ményei konganak, az élet kiürült, a célok elfoszlottak. Elő halot
takként sétálunk egymás mellett. Az embereket feltölteni azzal a 
hittel és felelősséggel, ami egy Tillichnél vagy Rahnernál megje
lenik fontos eleme volna a megújulásnak.

EF: A mai magyar egyház még a megiijulás előtt áll. Nem 
gondolja, hogy ez a konzervatív egyház, ha nagyobb társadalmi be
folyásra tesz szert, hátráltatja a modernizációt?

HE: Az egyház a jelenlegi formájában is segíthet. Az emberi 
életet szentnek tartja, éppígy az emberi autonómiát. Ez nagy ér
ték volt az elmúlt negyven évben, a kollektivizmus korszakában 
is. És még nagyobb érték lehet a most kialakuló piacgazdaság
ban, a modern intézményvilágban. Ilyen szempontból még a ha
gyományos egyháznak is van üzenete, védheti a személyiség au
tonómiáját, az élet szentségét. A modern teológia persze többet 
tehetne. Olyan energiával tölthetné fel a mai generációkat, 
amely nemcsak az élet elviseléséhez elegendő, hanem a körülöt
tünk létező világ átalakításához is. Belső erőt és hitet adhatna, a 
maga rahneri és tillichi kétségeivel együtt. A benne rejlő küzde
lem nélkül sokkal nehezebb lesz egy tisztességes világot terem
teni. Nagyon, nélkülözhetetlenül fontos a polgári demokrácia, a 
civil társadalom, a piacgazdaság. De ezekben csak az állampol
gár és a vállalkozó személyiségét látom, nem az emberét.

EF: Hogyan látja az egyházak, a keresztények mai szerepét a 
politikai életben ?

HE: A magyar egyházak ma is nap mint nap tetézik az el
múlt négy évtized mulasztásait. Úgy viselkednek, mintha most is 
a Kádár-rendszerben élnének. Társadalmi kérdésekben nincs 
véleményük, nemhogy kifejezetten politikaiakban. Nem tudom
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miért lehet, hogy bűntudatból, vagy óvatosságból, vagy félelem
ből. Attól Isten mentsen, hogy olyan meghatározó szerepet ját
szanak a politikában, mint a háború előtt játszottak. De bizo
nyos szerepet akarva-akaratlan játszanak, még akkor is, ha nem 
tesznek semmit.

Ami a politikát illeti, meglepő, bár nem föltétien baj az, 
hogy eleddig nem jelent meg egy jelentős kereszténydemokrata 
vagy keresztényszocialista párt Magyarországon. Vannak olyan 
európai országok, amelyekben a kulturális hagyományokhoz, 
valláshoz, etnikumhoz való kötődés szerepet játszik a politikai 
mező tagolásában. Németországban és Ausztriában azonban a 
keresztényszocialista és kereszténydemokrata pártok esetében e 
kötődés ma már viszonylag csekély szerepet játszik. Olaszor
szágban erősebb, Belgiumban, a flamand és vallon pártok eseté
ben erősebb volt. Vannak viszont országok ahol -  néhány ki
sebb pártot nem számítva -  e kötődések egyáltalában nem ját
szanak szerepet; mint például Franciaországban vagy Angliában. 
Ha túlságosan erős az ilyen jellegű politikai tagolódás, az meg
zavarhatja a modern polgári demokrácia intézményrendszeré
nek működését.

Nálunk a kereszténydemokráciának vagy keresztényszocia
lizmusnak akkor van helye és igazi funkciója, ha olyan sajátos 
programmal áll elő, amely az adott kultúrkörhöz, valláshoz tar
tozók érdekein túl szélesebb társadalmi érdekeket is szolgál. 
Például olyan társadalmi és gazdasági programmal, amely a ke
resztény közösségeszme, szolidaritás, felelősségvállalás vagy sza
badságértelmezés értékeit próbálja bevinni a társadalmi gyakor
latba. Egy ilyen párt értékes szín lehetne a magyar politikai pa
lettán. Egy más korszakban konzervatív árnyalata lehetne e tö
rekvéseknek, de egy olyan korban és helyzetben, amelyben a po
litikai erők többsége a piaci verseny, a vállalkozás, a radikális li
beralizálás pályájára futtatja fel az országot, pozitív, kiegyensú
lyozó szerepet játszhatna.

EF: Alkalmas-e egy ilyen szerep betöltésére a Keresztényde
mokrata Néppárt?

HE: Nem ismerem eléggé. Nincsenek, vagy rejtőzködnek 
még markáns személyiségei, nincs megfelelő nyilvánossága, saj
tója, nincs még, vagy legalábbis nem forog még közkézen, rész
letesen kidolgozott és emberi nyelven emberekhez szóló prog
ramja. Igaz, így is elérhet bizonyos sikert a választásokon, de 
igazi, mai hivatását nem biztos, hogy be tudja majd tölteni. Meg
van az a veszély, hogy több köze lesz az 1948 előtti s háború 
előtti keresztény pártok hagyományához és a konzervatív vallá-
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sossághoz, mint a mai korhoz és a megújult európai vallásos 
gondolkodáshoz. Vagy csak nevében kötődik majd a keresztény
demokráciához és egyike lesz a főleg vidéki kispolgársághoz szó
ló pártoknak.

EF: Kereszténydemokrata és keresztényszocialista eszmék más 
pártokban is megjelennek.

HE: Igen, az MDF-en belül van egy kereszténydemokrata 
vonulat; az SZDSZ tagjai között is, úgy tudom, sok az elkötele
zett keresztény. De mint pártok nem kereszténydemokrata 
programmal lépnek föl. Az MDF a nemzeti liberalizmus hagyo
mányaihoz közeledett az elmúlt hónapokban, az SZDSZ a kon
zervatív liberalizmus, illetve szociálliberalizmus felé nyitott, A 
modern liberalizmus nem áll ellentétben a kereszténységgel 
vagy a kereszténydemokráciával. Az utóbbi években a nyugati 
kereszténydemokrata pártokban is megerősödött a liberális 
irányzat. De úgy vélem, hogy a kereszténydemokráciának az vol
na a hivatása, hogy -  a piacgazdaság és a piaci verseny fontos
ságát nem tagadva -  nagyobb hangsúlyt helyezzen a szolidari
tásra, emberiességre, méltányosságra, mint a többi pártok. Az 
előttünk álló gyökeres gazdasági átalakulás roppant társadalmi 
megrázkódtatással jár majd. Ezzel a megrázkódtatással szem
ben a mai magyar társadalom csaknem teljesen védtelen. A 
kommunista rezsim lerombolta mindazokat az intézményeket, 
szervezeteket, szövetségeket, hálózatokat, amelyek védték s ma 
is védhetnék az érdekeit, életformáját, értékeit, létét fenyegető 
támadásokkal szemben. Ebben a helyzetben fontos, hogy legye
nek olyan politikai erők, amelyek feladatuknak tartják a kiszol
gáltatott emberek, embertömegek, társadalmi rétegek védelmét 
is. És másokra bízzák a piacépítés fontos feladatát.

EF: A  szociáldemokratáknak is valami ilyesmi lenne a fel
adatuk.

HE: A szociáldemokrácia hagyományosan az üzemi mun
kásság pártja volt. Az MSZDP ma tágabban értelmezi a felada
tát és egyszerre tekinti magát a bérből s fizetésből élők és a vál
lalkozók pártjának. Aligha marad erejük s figyelmük az egy-két 
milliónyi elesett gyámolítására. Igaz, a nyugati keresztényde
mokrata pártok sem ezt tartják fő feladatuknak.

EF: Nekem úgy tűnik, hogy a pártprogramok nem beszélnek a 
munkaadó, munkavállaló viszonyáról. A  közgazdászok körében 
elsöprő többségben az angolszász befolyás érvényesül. A  vállalati 
tanácsokat nálunk egyébként is sikerült lejáratni. De véleményem 
szerint kár lenne megfeledkezni a gazdasági demokráciának azok-
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ról az intézményeiről, amelyek az NSZK-ban fejlődtek ki, nem kis 
részben a kereszténydemokrata befolyásra.

HE: És a szociáldemokrácia hagyományainak szellemében. 
Nálunk még csaknem teljesen hiányzanak ezek az intézmények. 
A pártok ma még elsősorban politikai kérdésekkel és a választá
sok előkészítésével foglalkoznak. A nemzeti vagyon újraelosztá
sának roppant feladata, a munkaadók és munkavállalók jogai
nak s kötelességeinek szabályozása, a munkanélküliség és az el
szegényedés kérdésének kezelése, az érdekegyeztetés intézmé
nyeinek létrehozása, egy új „társadalmi szerződés” előkészítése 
az új parlamentre s kormányra vár majd.

EF: Visszatérve az egyházakra, megítélésükben szét kell vá
lasztani a politikai és a társadalmi tevékenységet. Az utóbbiban 
elég erős mozgás indult meg.

HE: Vannak olyan területek, ahol az egyházak megmozdul
tak és hagyományaiknak megfelelően egyre lendületesebben 
dolgoznak. Gondolok itt a szociális gondozásra, az ifjúsággal va
ló foglalkozásra, az erdélyi menekültek felkarolására; megmoz
dultak az iskolák frontján is. A romániai segélyakcióval kapcso
latban kiderült, milyen nagy tömegeket tudnak mozgósítani és 
milyen magasszintű szervezőmunkára képesek. De álláspontju
kat előbb-utóbb fontos társadalmi kérdésekben is meg kell fo
galmazniuk, anélkül, hogy egyik vagy másik párt mellett le ten
nék a voksot.

EF: Miért lenne fontos a kereszténydemokrácia fellépése a po
litikai szintéren? Milyen értékek hiányoznak a mai politikai palet
táról, amelyeket ezeknek az erőknek kellene bevinniük?

HE: A pártokról pillanatnyilag nem lehet tudni, hogy mit 
akarnak. Mindenki liberalizmusról, piacgazdaságról, demokrati
kus jogállamról beszél, de nagyon sokféle piacgazdaság és de
mokrácia van. Nem lehet tudni, hogy hatalomra kerülve valójá
ban mit csinálnának. Az MDF-nek van kereszténydemokrata, 
keresztényszocialista szárnya, de hogy programjában melyek a 
kereszténydemokrata elemek, azt még nem látom. Az SZDSZ- 
nek is sok keresztény támogatója van. E pártot azonban radiká
lis liberális programja valószínűleg elviszi a közép- és nagyvállal
kozók érdekvédelme felé.

A liberalizmus ma nem áll ellentétben a kereszténységgel 
vagy a kereszténydemokráciával; a nyugati kereszténydemokrata 
pártokban is megerősödött az utóbbi években a liberális vonal. 
De a judeo-keresztény hagyományok individuum fogalma és kö
zösség fogalma azért más, mint a liberálizmusé.
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EF: Tehát úgy gondolja? hogy a közösség értékei és a társadal
mi szolidaritás követelménye a jelenlegi politikai felállásban kép
viseletlenül marad?

HE: Igen. A jelenlegi felállásban a kisemberek, az alsó és 
középrétegek kiszolgáltatottakká válhatnak.

EF: Nem lehetséges, hogy az új koalícióban a szociáldemok
raták hatni fognak az SZDSZ-re?

HE: Pillanatnyilag inkább fordított irányú a hatás.
EF: Van-e még valami oka, hogy hiányolja a keresztényde

mokrata eszméket?
HE: A jelenlegi pártok mind az önérdekre építenek. A ke

reszténydemokrácia politikai szinten megfogalmazza az altruiz
mus gondolatát. Ezt persze nehéz hitelesen, nem demagóg mó
don megtenni. Azt sem gondolom, hogy a kereszténydemokra
ták több altruistát tudnak kinevelni, mint a szociáldemokraták. 
De mégis fontos, hogy valaki a társadalmat erre a szempontra is 
emlékeztesse.

EF: Vegyük az adott helyzetet. Az elmúlt negyven évben azt a 
keresztény értelmiségi réteget, amely a kereszténydemokrata eszmé
nyek kifejezője lehetne, elnyomták, ill megszületni sem engedték. 
Ha bemegy egy templomba láthatja, hogy éppen az a 35-55 közötti 
korosztály hiányzik, amelyik a politikailag a legtevékenyebb, leg
erőteljesebb lehet. Néhány mérnök, orvos, fizikus még csak akad, 
de a társadalomtudományi réteg akikből a szakértők lehetnének, 
gyakorlatilag teljesen hiányzik. Egy ütőképes keresztény demokrá
cia kialakulásához Magyarországon még hosszú idő kell. A  jelen
tős mai pártok közül melyik mutathat szociológiai bázisa alapján 
a legnagyobb hajlandóságot, hogy keresztény értékeket befogadja?

HE: Az MDF. De ennek van egy sor feltétele: ha a sorait 
rendezi, ha lead nacionalista retorikájából, naiv modernizáció
kritikájából, konzervativizmusából, tisztázza gazdasági program
ját, ha korszerű európai liberális-kereszténydemokrata irányba 
megy el. Vannak olyan vezetői, akik ezt akarják és képesek erre, 
vannak akik nem.

EF: Mi a feladata ma a keresztényeknek a politikai életben?
HE: Az, ami minden állampolgárnak. Egy szabad, demokra

tikus igazságos és emberséges társadalom létrejöttéért és fen- 
maradásáért kell küzdeniük. Ez így szépen hangzik, s első pilla
natban mindenki lelkesen ugrik, de ehhez sem kell majd sokkal 
kevesebb civil (vagy keresztény) kurázsi, mint ami a kommunis
ták elleni harchoz kellett. Mert folyik már a politikai helyezke
dés, és a győztes pártok keményen megbüntetik majd azokat, 
akik nem álltak idejekorán melléjük. Arról nem is szólva, hogy a
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demokrácia a kompromisszumok tudománya s rendszere, s e 
kompromisszumok könnyen s gyakran torzulnak majd megalku
vássá. A piacgazdaság sem fenékig tejfel, de nélküle nem lábal
hatunk ki a szegénységből, nem válhatunk európai országgá, s 
ezért nem lesz népszerű szerep a piacgazdaságban rosszul járók 
ügyét felkarolni és a piaci érdekek mellett emberi érdekekre is 
hivatkozni. Megvan a veszélye annak is, hogy a pártok, mielőtt 
még megtalálták volna, elszakadnak a maguk választóitól. Több
ségük máris hajlamos a budapesti-értelmiségi politizálgatásra és 
a rosszemlékű pártfegyelem szorgalmazásában. Több közülük 
még azt a fáradságot sem vette, hogy részleteiben kidolgozza, 
közérthetően, emberi nyelven megfogalmazza a maga program
ját. Állampolgári kötelességüknek tesznek eleget azok, akik rá
szorítják pártjuk vezetőit, hogy mondják meg pontosan, mit is 
akarnak. Mondják meg milyen iskolát, milyen család- és nővé
delmet akarnak, mit akarnak tenni a szegényekért, a lelki higié
niáért. Mik lesznek a tisztességes gazdasági verseny szabályai? 
Az, hogy liberális piacgazdaságot és politikai demokráciát akar
nak, az nem válasz. Mondják meg világosan, hogy kik lesznek a 
programjuk nyertesei és vesztesei. Fontos feladat lenne a ke
resztényeknek, hogy aktívan vegyenek részt a helyi választáso
kon. Az országos választásokon a párton kívülieknek csekély 
esélyük van a sikerre. Helyi szinten viszont már komoly remény 
van arra, hogy független, hozzáértő és tisztességes embereket 
juttassanak be a helyi önkormányzatba. Egy szervezett közös
ségnek nagy ereje, befolyása lehet.

EF: Tehát a társadalom képes megszerveződni nem fenyeget 
a patrícius demokrácia veszélye, amit a legutóbbi könyvében 
említ?

HE: A többpártrendszerrel megszűnt ennek a veszélye. 
Azonban igenis fenyeget a pártelitek uralmának a veszélye. Ez 
egy ilyen hagyományú országban, mint Magyarország könnyen 
kialakulhat.

EF: Már beszéltünk az egyház értékteremtő feladatairól Len
nének-e konkrét elképzelései?

HE: Függetlenül attól, hogy van-e számottevő keresztényde
mokrata párt Magyarországon vagy nincs, az egyházak és egy 
ökumenikus alapon létrejövő kereszténydemokrata mozgalom 
megindíthatna egy szellemi s lelki újjászületést. Nagy szüksé
günk van erre. Üres szívvel és lélekkel állunk egy kiégett puszta
ságban. A politika világában már kezdünk tájékozódni, s ez na
gyon fontos és jó, de az emberi lét és nemlét univerzumában 
még csak botorkálunk. Ahogy a Kádár-rendszer évtizedeiben ki-
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alakult elvadult individualizmus mögött nem volt, úgy most az 
új, születőben lévő világ mögött sincs még igazán hit, világnézet, 
érték, a mindennapokon és a konkrét gazdasági s politikai célo
kon túlmutató transzcendencia. Érték- és világnézet-töredékek 
merülnek föl a habokból, hol 1848, hol 1867, hol 1956 emléke, 
hol a liberalizmus, hol a szociáldemokrácia divatja egy kis zöld- 
pártisággal vagy békemozgalommal vegyítve, de egy a teljes éle
tet átfogó, az emberi lét végső kérdéseire is választ adni próbáló 
világképnek vagy értékrendszernek még a körvonalai sem rajzo
lódtak ki. Ezen a téren fontos szerepe lehetne többek között a 
kereszténydemokráciának is.

Fontos volna a kereszténydemokrata szellemű sajtó megis
merése is. Hiányzik olyan napi- és hetilap, amely keresztény 
szempontból elemzi az eseményeket. Persze ehhez pénz kell, 
nem is kevés. De egy kereszténydemokrata mozgalom egy ha
sonló nyugatitól könnyen megkaphatná azt a pénzt, ami egy he
tilaphoz kell. A keresztény világszemlélet közvetítésére olyan kis 
lap, mint az Új Ember, nem elegendő. Itt nagy példányszámú, 
profi újságra lenne szükség. Egy ideig sok külföldi írást kellene 
átvenni, amíg a hazai értelmiség nem tudja kitermelni a megfe
lelő színvonalú és mennyiségű írást. Egy hetilapot már 30-40 
millióból jól be lehet indítani, egy napilaphoz már több pénz 
kellene. Már be kellett volna indítani egy családi magazint is.

EF: Lát-e még valamit, ami különösen a keresztények hivatá
sa lenne a mai helyzetben?

HE: Az utóbbi időben fellángolt egy megdöbbentő vita, ha 
ugyan nem egyszerűen gyűlölködés, amely elmérgesítette a ma
gyar politikai életet. Azért megdöbbentő, mert a múltban már 
az emberi életek százezreit követelte ez a viszálykodás. Ha az 
MDF és az SZDSZ között politikai vita lenne, akkor ez a vilá
gon a legtermészetesebb dolog volna. De azt nézni, hogy ki a 
keresztény és ki a zsidó, elképesztő és elfogadhatatlan. Ez a va
lódi társadalmi tagozódást, érdekkülönbségeket elfedi, keresz- 
tül-kasul áthúzza. Képzeljen el egy olyan választást, ahol valaki 
aszerint szavaz, hogy ki zsidó-párti s ki keresztény-párti. Ez tra
gédia volna. Nem akarom eldönteni ki kezdte az egészet. Mind
két fél hibás. De mindkét fél köreiben vannak megbékélésre 
kész emberek; igaz, pillanatnyilag nem ők a meghatározók. Az 
elmúlt néhány héten szinte hisztérikus hangulat alakult ki. En
nek nagyon sürgősen véget kellene vetni. Azonkívül, hogy az or
szág politikai légkörét mérgezi ez a vita, mérhetetlenül sokat árt 
az ország nemzetközi hírnevének. A világsajtót már így is bejár
ta az a hír, hogy a magyar társadalom antiszemita. Ez már így is
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dollár százmilliókba kerülhetett nekünk. A keresztényeknek és 
egyáltalában minden jóakaratú embernek mindent meg kellene 
tennie, hogy minél elól>b a józan ész és az emberi tisztesség ke
rekedjen felül.

EF: Köszönöm  az interjút

(Készítették: Farkas Beáta
Máté-Tóth András)

Helder Camara érsek a szegények között
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JUTTA DAHL

Evangélikus lelkésznő. Beszámolóját a „Diakonid’ c. folyóirat 
1988/6 számából vettük át.

Hogyan bátorítsunk ellenszegülésre és civilbátorságra?

A fegyverkezés -  válaszfegyverkezés -  viszontfegyverkezés kérdésköre 
olyannyira bonyolult, hogy a legtöbb ember képtelennek tartja magát, s 
nem is vállalkozik arra, hogy közelebbről szemügyre vegye. Hogy egy, a 
fegyverkezés hatásainak kitett közösségben mindezek ellenére mégis mi
ként támadt föl az öntudat, majd nagy civilbátorsággal párosulva az el
lenállás -  ezt ismerteti az alábbi cikk.

1. Szembeszállni az iszonyattal

A Rajna-Pfalzi Hunsrück-hegység egy kicsi, 400 lelket számláló falujá
ban, Bell-ben élek. Féljem a helyi gyülekezet lelkipásztora. Az utóbbi 
négy év során falunk határában -  az erdő közepén -  150 hektáros ka
tonai övezetet alakítottak ki hat bunkerrel, 93 darab -  a NATO 1983- 
as fegyverkezési határozatában tervbevett -  robotrepülőgép számára. 
Ez a támaszpont a „Hasselbach”, illetve „Wüschhein” neveken vált is
mertté. A hat egység közül az első már 1986 szeptembere óta állomá
sozik és gyakorlatozik, többnyire a területen belül, de esetenként ezen 
túl is.

Ez az egység -  négy harcijármű egyenként 4 rakétával -  akkora 
pusztítóerőt képvisel, mint a második világháborúban felhasznált rob
banóanyagok teljes megsemmisítőképessége: 16 atomrakéta, s velük 
együtt a múlt minden bombája és füstölgő városa, háborús üszkei és a 
hatvanmillió áldozat minden halálfélelme, a megcsonkítottak és meg
nyomorítottak, az özvegyek és árvák minden, zsigereikbe égett fájdal
ma -  itt a mi falunk erdejében!

Első lépésem, amit a békemunkában tettem, az volt, hogy szembe- 
szálljak ezzel az iszonyattal.
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2. A láthatár a kerítésig tart

A szembeszegülés nem magától értetődő, mert az elfojtásnak e vidéken 
hagyománya van. A Hunsrück mindig is gazdaságilag elmaradott, de 
stratégiai fontosságú terület volt. Már Hitler építtetett errefelé utakat 
és repülőtereket, ahogy itt állomásoztatta a mai robotrepülőgépek 
elődjeit, a V-l-ket is. A háború után a győztesek fennakadás nélkül 
kapcsolódtak e tradícióhoz. Több, mint hetven katonai létesítmény 
épült egy 50 x 100 km kiterjedésű területen. Mindezek ellenére a lakos
ság és a katonaság még ma is, mint két külön világ viseltetnek egymás 
irányába, úgy élnek egymás mellett, mint akiknek semmi dolguk a má
sikkal, annak ellenére, hogy a hadsereg számos munkahelyet biztosít a 
helybélieknek. „Nem tudom, vannak-e itt atomfegyverek, vagy nincse
nek, de nem is érdekel.” Néhány évvel ezelőtt mondta ezt nekem egy, a 
szántóföldjét művelő parasztasszony. Ez a föld pedig azzal a -  mi 
szomszédságunkban fekvő -  Hahn-i szigorúan zárt katonai repülőtér
rel határos közvetlenül, amely még ma is a Luftwaffe atomrobbanófeje
inek a tárolóhelye. A fenti kijelentés mindenesetre jól példázza az itte
ni mentalitást: a láthatár -  és vele együtt a világ maga is -  a kerítésnél 
véget ér. Számos ember még ma sem hiszi igazán, hogy ami a kerítés 
mögött található, az az ő egyéni élete szempontjából is jelentőség
gel bír.

3. Egy új háború előérzete

Jobbik eset volt, ha ezt válaszolták: „Nem tudtam.” Azóta néhány do
log megváltozott. A fegyverkezési versenyről folyó vitát követően, az
óta, hogy az emberek saját szemükkel látják a fokozódó ütemű fegyver
kezést -  a számtalan újonnan épített utat, az új helikopter-leszállóhe
lyet és a Hahn-i légitámaszpont meghosszabbított kifutópályáját, a 
60.000.000 liter befogadóképességű új üzemanyagraktárai, az új kato
nai lakótelepet, az új kerítéseket és őrtornyokat csakúgy, mint az őrku
tyák és rendőijárművek számának megkettőződését - ,  azóta valami 
másképpen van, mint eddig volt. Fájdalmas, és ugyanakkor erőt adó 
fejlődési folyamat zajlott le sok emberben, amelynek során felismerték 
a szörnyűséget, az eljövendő háborúra való fölkészülés előjeleit, és ez 
arra indította őket, hogy a megdöbbenés és rémület hatására csatlakoz
zanak az erről folyó párbeszédhez.

4. Fehér lepedő: Ne ölj!

E fejlődési folyamat számomra 1982 decemberében kezdődött. Akkor
tájt közölte a hírt a Stem -  elsőként - ,  hogy a mi vidékünk ^Hassel-
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bach-hal egyetemben -  támaszponttá lesz. Három napon át járkáltam 
magamba roskadtan. Ami leginkább gyötört, az a tudat volt, hogy egy 
maroknyi „békeaktivistán” kívül nincs olyan hunsrücki, akinek ez a hír 
akár egyetlen álmatlan éjszakát is okozna. Hogyan tudhatnánk így e 
párbeszédet akárcsak elindítani is? Ebben a helyzetben úgy döntöttünk 
férjemmel, hogy egy lepedőt függesztünk ki ablakunkba a következő 
felirattal: „Ne ölj! Oroszországban is élnek emberek. Egyetlen robotre
pülőgépet se Wüschheimbe!” (régebben így hívták a bázist). Faluhe
lyen azonban nehéz kilógni a sorból, nem könnyű ez még a papnak 
sem. Egy árva szó sem hangzott el cselekedetünkkel kapcsolatban; 
mintha meg sem történt volna. Ennek ellenére éreztük: a jövendő tá
maszpont éjszakába nyúló beszédtéma lett -  ugyan nem hivatalos he
lyeken, de a kocsmában, a női tomaklubban, vagy éppen a kenyeresau
tó mellett.

Mindezek ellenére hosszú időbe telt, amíg falvainkban szalonké
pessé vált a „fegyverkezés” fogalma. E témát szóba hozva ugyanis a be
szélgetés elakadt, az emberek zavarba jöttek, kifogásokat kerestek, 
megkíséreltek kitérni. Magában a községi tanácsban, ahol egy bátor ta
nácstag újra meg újra hangsúlyozta, hogy a testületnek foglalkoznia kell 
a támaszpont ügyével, mivel a községnek joga, hogy hallassa a hangját 
e kérdésben, a többiek dühödt ajtócsapkodás és az alábbi szavak kísé
retében távoztak az ülésről: „Ha a rakétákról akar vitatkozni, csak te
gye, de nélkülünk.” Ebben a helyzetben fordultam az asszonyokhoz, 
akik nálunk az un. „Nősegély” egyletbe szerveződnek. Megfigyeltem, 
hogy az asszonyokat, -  anyákat és nagymamákat -  nem nehéz meg
győzni a békéért való felelősségükről, amennyiben komolyan vesszük és 
elfogadjuk szorongásukat, melyet a szomszédok, a férjek és saját hiá
nyos műveltségük miatt éreznek. A mi falunk asszonyai mindenesetre 
úgy döntöttek, hogy aláírásgyűjtéssel törik meg a községi tanács riasztó 
hallgatását. Levelet fogalmaztak, amelyben felszólították a tanácsot ar
ra, hogy a polgárok érdekében tűzze napirendre a rakétakérdést. Egy 
egész vasárnap délutánon át jártak házról-házra -  a legtöbben 50-70 
év közöttiek -  és nem egészen öt óra alatt a falu szavazati joggal ren
delkező lakosainak 65%-át bírták aláírásra. Ezután a levelet aláírások
kal együtt a falu újságjában kinyomtatták. Ha valaki ismeri a falut, ahol 
nem mindennapos a politikai állásfoglalás, különösen ha nőkről van 
szó, az csak csodálkozhat ekkora bátorság láttán. Az akció sikerrel járt: 
a községi tanács napirendre tűzte a témát és félévvel később egyhangú
lag elutasította a bázis üzembe állítását. Ez annyiban jelentett áttörést, 
hogy a kényelmetlen téma rendszeres időközönként a tanács asztalára 
került -  a tárgykört ugyan senki nem kedvelte, ám létezését időközben 
bátran elfogadták. S lám, egyszercsak békegalambok jelentek meg a há
zak ablakaiban. Először kettő, aztán három, öt, majd egyet kiszedtek,
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félelemből. Egy nagyvárosban papírgalambot tenni az ablakba, semmi 
különlegeset nem jelent. Nem így a faluban. Itt ugyanez a galamb az 
éledő ellenállás egyik első, apró jelévé vált. Házi háborúságok történe
tét rejti mindegyik: konfliktusokat félj és feleség, gyermek és szülő, csa
lád és rokonság között. („Nem teheted ezt velünk, amikor a bátyád a 
hadseregben szolgál!”) Ma mindenesetre minden harmadik ház ablaká
ban ott van a galamb.

5. Nem meggyőződés -  inkább szorongás

Meg kell jegyeznünk, hogy az ellenállás ilyen kis lépéseinek ellenzői 
nem megrögzött támogatói a fegyverkezésnek. A rakétatelepítést fa
lunkban gyakorlatilag senki sem támogatta, még CDU tagok sem. Nem 
a telepítés híveinek nagy száma, sokkal inkább a félelem, a „csak bele 
nem keveredni” érzése volt az, ami miatt az ellenállás csak így, aprán
ként erősödhetett. Ezt a visszajáró szorongást, a szomszédoknak és 
munkatársaknak a sorból kilógó iránt megnyilvánuló szemrehányó vi
selkedése táplálja, a munkahely miatti -  egyáltalán nem megalapozat
lan -  aggodalom, csakúgy, mint az idegesség amiatt, hogy a békemoz
galom által a „vörösökkel” vagy a „zöldek”-kel kerülnek egy kalap alá. 
Ezek az érzések, és végül a rettegés, hogy konfliktusba keveredhetnek 
a rendőrséggel, a Hatósággal -  ez volt az oka a lassú fejlődésnek. Min
dez megvilágítható néhány példával: amikor a televízió Hundsheim fa
lucska lakóinak a véleményét tudakolta a rakétatelepítéssel kapcsolat
ban, mindegyikük azt bizonygatta, hogy ő a maga személyében ellenzi 
az egészet, de ezt nem akarják a kamera előtt elmondani. Ennek oka az 
volt, hogy egy falubéli asszony elvesztette az állását az amerikaiaknál, 
mivel -  így az emberek vélekedése -fia támogatja a békemozgalmat. 
Egy további példa: amikor egyszer magamból kikelve meséltem a falu
siaknak, hogy a robotrepülőgépek bunkerföldje előtt húzódó német kö
zúton álldogáltam, mire lefilmeztek az amerikai katonai rendőrök, hall
gatóim ezzel intézték el a dolgot: „Dehát Dahl asszony, miért állt meg 
ott, amikor tudja, hogy az föltűnő”. Végül egy utólsó példa: azt követő
en, hogy a bunkerteleptől kb. 4 km-re fekvő Spesenroch-ban a falugyű
lés elutasította a bunker-építésvezetőségnek a községi kőfejtőből kibá
nyászandó, mintegy kétszázezer márka értékű zúzalékra tett ajánlatát, a 
polgármester minden igyekezetével azon volt, hogy erről a döntésről 
senki ne szerezzen tudomást: attól tartott, hogy egy kalap alá veszik a 
békemozgalommal.
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6. Bdátóan -  ^eháí mi semmit sem tehettük”

Hasonló eseteket még tetszés szerint sorolhatnánk, A támaszpont kó
rüli falvakban gyakorlatilag senki nem helyesli a rakétatelepítést. Szám
talan mentség fölhozható arra, hogy az emberek miért nem vállalják 
nyilvánosan is tiltakozásukat. Ha a harmincas-negyvenes évekre vissza
pillantva ezt mondják: „semmiről sem tudtunk”, úgy a mai helyzetről 
majd talán ezt mondják: „elleneztük, de semmit sem tehettünk”. Újra 
meg újra ebbe a mondatba ütközünk, amikor esténként a bunker-tele
pen dolgozó építőmunkásokkal és szakemberekkel beszélgetünk a 
kocsmában, sorra-rendre -  majdnem egybehangzóan -  ezt halljuk: 
„Tudjuk, hogy nem jó ez az egész, de mit tehetünk...? (vagy: 55 éves va
gyok... építőmunkás... legközelebb kórházat építek Kairóban...”) Ha- 
sonlóakat hallunk az őrség szájából is: „Biztosítsanak nekem egy másik 
munkahelyet, és már föl is mondtam.” Amikor 1986 november 20-21-én 
blokád alá vettük a bázishoz vezető négy mellékutat, a minket onnan 
elszállító rendőrök mind ezt mondták: „Megértünk benneteket, nem 
szeretnénk még egy Dyen bevetésen részt venni, de mit tegyünk?” Egy 
rendőr árva fakadt, amikor egy hetvenéves nénit kellett a térről elhúz
kodnia. A feladat, a parancs végrehajtásának megtagadásáig azonban 
hosszú még az út. Végül is nem volt ez másképp a „blofcádpőr”-ben 
sem. A CDU-tag államügyész maga is elismerte a blokádban résztve
vők tiszteletre méltó indítékait, sőt kijelentette, ő maga is teljes mér
tékben ellenzi a fegyverkezést. Mindez azonban nem akadályozta meg 
abban, hogy (az NSZK-ban jelenleg legmagasabb) 30 napos elzárást in
dítványozzon. A bíró maga is hitet tett a pacifizmus mellett, mi több, 
Martin Luther King csodálójaként aposztróféba magát -  és ezze1 
együtt csatlakozott az államügyész vádindítványához. Ha a kezdet kez
detén boldog voltam ennyi sok „szövetséges” láttán, úgy ma sokkal kri
tikusabban látom: vajon mi non a talpig derék egyetértők népe va
gyunk-e, akik -  valami ördögi cselszövés okán -  sajnos nem lehetünk 
egyebek, mint fogaskerekek a pusztítás gépezetében

7. Kiszolgáltatva az alkotmánynak

így éljük itt át mindkettőt: az ellenállás kis gesztusait, melyek a falusi 
emberek számára mégis erőszakosnak tűnnek: a részvétel -  szívdobog
va -  a húsvéti menetben, a békegalamb egy Bundeswehr-alkalmazott 
autójának ablakában, egy polgármesteri aláírás a védelmi miniszternek 
címzett levél alján, a tüntetőknek fölajánlott éjszakai szállás a pajtá
ban..Átéljük mindezt, de egyebet is -  azt, hogy akadnak olyanok, akik 
meglapulnak és akik tartják a szájukat, akik mindig készmi állnak üres 
kifogásokkal és akik semmit nem akarnak észrevenni, akik semmitől
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nem rémülnek meg és akik saját nyugalmukat semmiért föl nem áldoz
nák. Különösen az nyugtalanító számomra, hogy gyakran még az alkot
mányban biztosított jogokkal sem mernek élni, az alkalmazkodás vá
gya eleve meggátolja őket abban, hogy bizonyos jogaikat bátran érvé
nyesítsék.

8. Összefoglalás

Megkísérlem a tanulságokat összefoglalni. Ha azt a szabadságot tekint
jük, amely osztályrészünk, akkor csodálni és szégyelni való, hogy mily 
kevéssé mernek az emberek legjobb tudásuk szerint cselekedni. Ennek 
ellenére az a benyomás alakult ki bennem, hogy sok, itt élő ember már 
a „nemet-mondani-tudás” küszöbén áll, csak arra várva, hogy valaki 
bíztatgassa és segítse őt e küszöb átlépésében. Ezért úgy gondolom, 
hogy a békemozgalom jól tenné, ha túl a látványos figyelemfelhívó 
megmozdulásokon, nem hanyagolná el e fárasztó „aprómunkát” sem. 
Ez persze nem csupán rendkívüli bátorságot, hanem beleérzőképessé
get és állhatatosságot is követel. Nem kétséges azonban, hogy mindez a 
fáradozás egyszer megtérül: mifelénk sok ember sejti már, hogy az idők 
parancsa ma a civilbátorság. Ezek az emberek már készen állanak arra, 
hogy a szeretet és összetartás erejével apránként birtokukba vegyék a 
bátorság nehéz erényét.

Rendőrökkel vitázó evangélikus lelkész
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P E R S P E K T Í V A
Összeállította: Dévény István

Jürgen MOLTMANN, Politische Theologie -  Politische Ethik
München, Kaiser; Mainz, Grünewald, 1984. -  (Fundamentaltheolo- 
gische Forschungen, 9. kötet). 1% o.

Moltmann, tübingeni evangélikus lelkész telógus Amerikában és Kana
dában elhangzott, politikai teológiával és politikai erkölccsel fogalkozó 
előadásait gyűjtötte össze. A cím önmagában nem sok bíztatást ígér, s 
ezt a „politika” szónak köszönhetjük. A világpolitika elég zavaros ügy, 
az utóbbi évtizedek szomorú tapasztalatokkal gazdagítottak bennünket. 
Legjobb esetben eredményes politikáról beszélünk, de a „politikai er
kölcs” gondolata legtöbbször föl sem merül. Állítólag még a „nagy” 
Churcill is kijelentette, hogy a politika köre szélesebb, mint az erkölcsé. 
Ha mindez most az egyház közelébe kerül, nem érezzük felszabadult
nak magunkat. Mintha darázsfészekbe nyúlnánk, ha az egyházpolitika 
történetét olvassuk, akár a közép-, akár a jelenkorról van szó. A „politi
záló egyháznak” nem sok kimagasló tette van. S most Moltmann (vele 
együtt a westfaliai Münster egyetemén tanító katolikus Metz) az egész
ről még elméletet is ír. Első reakciónk: ha a teológiát összekötjük a po
litikával, akkor nem a politika tisztul meg, hanem a teológia szennyező
dik be.

A Moltmann -Metz teológus-kettős mégsem nevezhető felfedező
nek. A 20. század egyik legnagyobb protestáns teológusának, Kari 
Barth-nak ajkán hangzott el a következő kijelentés 1934-ben, tehát a 
gyilkos koncentrációs táborok előtt: „A Hitvalló Egyház (protestáns 
mozgalom a harmincas évek kezdetén) többé-kevésbé komoly küzdel
met folytat az igehirdetés szabadságáért és tisztaságáért, de hallgat, 
amikor a zsidók életét érintő korlátozásokról, a politikai ellenfelekkel 
szembeni magatartásról, az igazságnak az új Németország sajtójában 
történő elferdítéséről és sok mindenről van szó. Az ószövetségi prófé
ták bizonyára nem hallgattak volna.”

A prófétákra való hivatkozás más gondolatot is ébreszt. A szentí- 
rástudomány egyik iránya, az un. „formatörténeti iskola” (Formge- 
schichtliche Schule) többek között azt a szociális, gazdasági, politikai 
hátteret keresi, amelyben egy-egy írás keletkezett, s ennek segítségével 
akar közelebb férkőzni a szövegekhez, gondolatokhoz. Ha a „korbaá- 
gyazottság” még a sugalmazott szövegekre is érvényes, mennyivel in
kább kell figyelnie a teológiának arra, hogy ne veszítse el kapcsolatait 
az őt körülvevő világ valóságától. Annál is inkább, mert itt védekeznie
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is kell. A vallásmagyarázat középpontjába Marx tette a politikai és gaz
dasági rendszert. Ennek a bírálatnak mérgét -  „a vallás a nép ópiuma” 
-  el kell ugyan távolítanunk, de nem úgy, hogy teljesen „világtalanná” 
tesszük a teológiát. A kölcsönös függőség tényéről egyszerűen nem sza
bad megfeledkeznünk: a társadalmi adottságok keretet nyújtanak a hit 
igazságainak megfogalmazására, ugyanakkor társadalomalakító erő rej
tőzhet a hit tételeiben.

Ilyen alapgondolatok nyomán Moltmann így fogalmazza meg a po
litikai teológia feladatát: „Ha a teológia felelősségteljesen akaija betöl
teni hivatását, akkor figyelnie kell szavainak, az alkalmazott képeknek 
és szimbólumoknak lélektani és politikai összefüggéseire is. Működése 
területén található erőket nem veheti szó nélkül tudomásul, nem te
kinthet rájuk semlegesen, nem teheti meg, hogy egyszerűen megfeled
kezik róluk. Ha a teológia Istenről beszél, minden alkalommal meg kell 
kérdeznie magától: vallásos ópiumot ad-e a népnek vagy a szabadság 
igazi kovászát. Ez nem jelenti azt, hogy Istenről már nem is kell beszél
nie, s hogy teljesen az osztályharcnak és a humanizmusnak keü szentel
nie magát. Arról van szó inkább, hogy tudatosítania kell: a nemzetek 
Baaljának, a szívek bálványának szolgálatában áll-e, vagyis hogy babo
nát teijeszt-e vagy hitet.”

A politikai teológia tehát nem főtéma, hanem minden teológiai 
traktátus háttere. Arról van szó, hogy a teológiának egyetlen jelentős 
témakörben sem szabad szem elől téveszteni azt a világot, amelyben él, 
azt a miliőt, amelyben tevékeny, azt a társadalmi valóságot, amelyben 
gondolatait megfogalmazza. Ez amolyan erkölcsi parancsként hangzik, 
valójában azonban egy tényt juttat kifejezésre: a politikáról teljesen le
mondó egyház és teológia közvetetten mégis politizál, mert azáltal, 
hogy visszavonul a bírálattól, hozzájárul a meglévő rendszer (adott 
esetben igazságtalan, embertelen rendszer) konzerválásához. Semleges
ségük béreként pedig kiváltságos helyzetben részesülnek a „politika- 
mentes” egyháziak. A politikai teológia tudatossá akaija tenni azt, ami 
tudattalanul is tény: a semlegességnek legtöbbször a szegények, kiszol
gáltatottak, szabadságuktól megfosztottak látják kárát.

Moltmann azonban óvta hallgatóit -  s most óvja olvasóit:„Ez a te
ológia nem akaija a hitet feloldani a politikában, nem akaija humaniz
mussal helyettesíteni a kereszténységet .Ha tetteink elsősorban ’az em
berre’ és nem a hívő emberre irányulnának, akkor a gyakorlatnak meg
felelő elméletben az emberi és nem az isteni valóságról lenne szó. Ha a 
vallásból politikát csinálnánk, mint ahogy ezt 1531010311’ barátaink, a 
marxisták teszik, akkor a politika lenne a vallásunk, az állam vagy a 
párt pedig ’Leviathán’ lenne, halandó istenünk a földön. A politika iste- 
nítése azonban babona, amire keresztények nem vállalkozhatnak. A ke
resztények a Megfeszítetthez ragaszkodnak, s így tesznek tanúságot a
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szabadságról. A keresztény ’politikai teológia’ oda akaija vezetni a hí
veket, ahol a Megfeszített vár rájuk -  vár a föld szenvedőiben és meg- 
vetettjeiben. A keresztény hit gyújtópontjában nem valami ’általános’ 
jövő áll, hanem azoknak jövője, akiket a föld minden reményüktől 
megfosztott. A feltámadás fénye a kereszt éjszakájában világít, de elő
ször azokra szórja sugarait, akik most élnek a kereszt árnyékában.”

Paul LEHMANN, Christologie und Politik: eine theologische Herme- 
neutik des Politischen Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1987. 
172 o.

Paul Lehmann legutoljára a new-yorki Unió Theological Seminary ta
nára volt (előző állomásai Princeton, majd Harvard is jelzik, milyen 
magasan állt az egyetemi tanárok „ranglétráján”). „Krisztológia és poli
tika” című műve eredetileg angol nyelven jelent meg (The transfigura- 
tion of politics, New York, Harper and Row, 1975). A rövidített formá
ban közölt német fordítás, amelyben a szerző is közreműködött, tizen
két évig váratott magára. Ennek minden valószínűség szerint nyelvi oka 
is volt: amerikai gondolkodásmódot és teológiai írói stílust nem könnyű 
áthozni Európába. Ennek jele találhatjuk az előszóban: „Gebhard 
Löhr készítette el az első fordítást, melyet azután Peter Maurer nagyon 
mélyrehatóan dolgozott át. Mindkettőnek hálás köszönet a hosszantar
tó munkáért, mert ez a beleélés nagyon magas szintjét követelte mind
kettőjüktől ...” Ez a megjegyzés egyúttal a recenzens mentegetődzése 
is. Lehmann próbára teszi az európai gondolkodásmódhoz hozzászo
kott teológust. Ahogy a kiválasztott három biblikus szöveget (Rom 
13,1-8; Ján 18,33-19,16; Mt 17, 1-8) értelmezi, az a dialektikus észjárás 
magasiskoláját követeli. Ez azt is jelenti, hogy „ugrásra készen” kell 
hozzáfogni az olvasáshoz, amikor az ember a tartalomjegyzékben ilyen 
fejezetcímet olvas” ,Jézus, Marx és az uralkodó osztály”. Hozzáfűzhet
jük még, hogy ezt az egyik szintről a másikra való ugrást Lehmann -  
aki időközben már jóval a 80. éve fölött jár (szül. 1906), s a keresztény 
etika területén még újabb köteteken dolgozik -  nem készíti elő. Szoci- 
áletikai, szociológiai, politikai, egzetetikai és teológiai elvek áramlanak 
egymásba, sajátos, de egyáltalán nem terméketlen gondolkodásmód 
megnyilvánulásaként.

Miről van szó a „Krisztológia és politikában”, vagy, az eredeti cím
nek megfelelően a „Politika színeváltozásában”? Néhány gondolat az 
előszóból: „Évszázadunk hatvanas éveit politikai és etikai szempontból 
a ’Sturm und Drang’ korszakának nevezhetjük. Azt az embert, aki 
egész életét a biblia és a hitvallás kutatásának szentelte, mély elégedet
lenség töltötte el, amikor ráébredt, mennyire elhanyagolta a keresz-
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ténység a politika világát. így merült fel bennem a politikai valóság 
alapvető keresztény értelmezésének kérdése.” Világos tehát, hogy nem 
a politizáló egyházról akar beszélni -  ebben nem volt hiány az elmúlt 
két évezredben -  hanem a politikai tettek szentírási és teológiai hátte
réről. Ebben a háttérben ilyen fogalmak merülnek fel: államhatalom, 
államrend, erőszak alkalmazása, vagy, a másik oldalról nézve, forrada
lom, lázadás, szabadságharc. Könyvének alcíme kissé elvont fogalma
zásban: szükség van a politikai valóság és a politikai tett teológiai her- 
meneutikájára.

Az egész gondolatkörben -  emlékezve a 68as forrongásokra -  
Lehmannt az a kérdés izgatja a legjobban, hogy van-e joga a hívő em
bernek szembeszegülnie a meglévő államrenddel? Még a liberálisabb 
gondolkodású evangélikus teológusnak sem könnyű erre a kérdésre fe
leletet adni, hiszen hagyományában ilyen utasítást is talál (Kálvin): 
„Nagyon rossz olyan fejedelem alatt élni, aki semmit sem enged meg, 
de még rosszabb olyan alatt, aki mindent megenged” -  célozva ezzel 
az anarchia veszélyére és rombolására.

Két alapelvet kell mindenképpen szem előtt tartani: a természetes 
közösség elve az „emberhez méltó élet” (a szabadság lényeges mozgás
tere), természetfölötti etika elve pedig a „szeretet” (a szabadsággal va
ló élés mások javára). Jézus és őt követően Pál a mérték. Jézus vissza
húzódva, hallgatással tiltakozik Pilátus előtt a hatalommal való visszaé
lés ellen (Jn 19,9), de ugyanő üzeni a kíváncsiskodó Heródesnek, hogy 
„mondjátok meg annak a rókának ...” (Lk 13,32). Pál pedig -  alig ért
hető -  utasítást ad: „Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak” 
(Róm 13,1), de fejtegetését ezekkel a szavakkal fejezi be: „Ne tartozza
tok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel” (13,8). Jól tudjuk vi
szont, hogy a szeretet biblikus értelemben messze távol van a szenti
mentális, érzületi világtól. Cselekvést, tettet jelent éppen azok szolgála
tában, akik legjobban rászorulnak. Akkor beszélhetünk keresztény ér
telemben vett politikáról, ha a cselekvő szeretet avatkozik be a világ fo
lyásába. „A politika nem hatalomra való törekvést, vagy a hatalom gya
korlását jelenti országok, népek, pártok felett. Inkább arról a törekvés
ről és arról az elkötelezettségről van szó, amelynek célja az emberhez 
méltó élet szolgálata.”

Néhány szót kell még szólni a „transzfigurációról” (Mt 17,1-8), hi
szen ez a fogalom az angol könyveimben is szerepel. Az idézett biblikus 
történet fölött magyar fordításokban ez a felirat áll: Urunk színeválto
zása. A latin „transfiguratio” (és a görög „metamorphosis”) azonban 
inkább átformálódásról, átalakulásról, aktív értelemben pedig átformá
lásról és átalakításról beszél. Lehmann itt is Pált hívja segítségül az 
ételmezéshez: „(Isten) lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmassá
gokat, nyilvánosan pellengérre állította őket és Krisztus által diadal-
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maskodott rajtuk (Kol 2,15).” Jézus színeváltozása nem csupán miszti
kus élmény és egyénre szorítkozó történet, a szemlélők előtt nem csu
pán az eszkatologikus jövő tárult fel egy pillanatra, hanem tanúságtétel 
a közösség életét (tehát „politikai” valóságát) formáló erő jelenlétéről 
is. A megváltó erőbe vetett hittel, ennek a hitnek közösségi elkötele
zettségével kell most Krisztus nyomába szegődni. Aki csak önmaga szá
mára keres „emberhez méltó életet” és csak saját üdvösségén akar 
munkálkodni, az valójában nem él emberhez méltóan és nem is műveli 
üdvösségét. Hogy ez „adott körülmények” között hova vezet, azt jelzi a 
hatalommal szembeszegülő vértanuk, sora, kezdve Jézussal, folytatva 
az apostolok testületén, mind a mai napig.

Mindez a „forradalmi etika” számára a következőket jelenti: „A 
forradalom addig nevezhető jogosnak, ameddig valóban az emberhez 
méltóbb élet megteremtésére törekszik.” Ez eddig soha sem sikerült 
igazán, mert az elsöpört uralkodó osztály helyét legtöbbször új uralko
dó osztály foglalta el. A „kizsákmányolás” mértéke azért néha csök
kent. Mégis (vagy talán éppen ezért) a keresztény politika eszkatologi
kus remény marad: Isten Országa a jövő ígérete.

Mystik und Politik: Theologie im Ringen um Geschichte und 
Gesellschaft -  Johann Baptist Metz zu Ehren Mainz, Matthias-Grü- 
newald Veri., 1988. 413 o.

A politikai teológia katolikus „nagymestere”, Johann Baptist Metz 1988- 
ban töltötte be 60. életévét, s ebből az alkalomból nemzetközi tisztele
tadásban részesült. „Misztika és politika” címmel 35 teológus mondja 
el gondolatait az említett teológiai iránnyal kapcsolatban. Hogy egyál
talán miről van szó, azt az alcím jelzi, kissé bizonytalanul ugyan, de fél
reérthetetlenül: „a teológia küzdelme a történelemért és a társadalo
mért”. A hatvanas években indult meg erőteljesebben e „harc” a követ
kező céllal: a teológia ne legyen csupán elvont hittudomány, amely az 
egyes ember hitének elmélyítését szolgálja, tudományos szintű száma
dásra képesít, hanem legyen jelen a történelmi folyamatban és az egész 
társadalmi valóságban is, legalább mint tényeket értelmező, de inkább 
mint dinamikus, mozgást kiváltó és irányítani tudó erő. A teológus 
Metz számára összeállított „Festschrift” -  ünnepi írásgyűjtemény -  
hangulata már nem a lelkes ünneplésé, hanem a józanabb mérlegelésé. 
A szerkesztés munkáját irányító holland Schillebeeckx erről a „kijóza
nodásról” így ír: „A politikai teológia a hatvanas évek ’ébredő* mozgal
maiban jött létre, azzal a szándékkal, hogy két hermeneutikai alapfoga
lom, a történelem és a társadalom felől újra átgondolja az egész teoló
giát. Az a társadalmi fejlődés azonban, amely a legutóbbi évtizedre jel-
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lemző -  s amely a jelenben teljes erővel érvényesül -  nem kímélte a 
politikai teológiát sem. A 'baloldal’ nem csupán politikailag (ezt már 
régebb óta), hanem kultúrálisan (tehát ideológiai szinten) is védekező 
helyzetbe szorult, mert inkább az újkonzervatív elméletek uralják a te
re t... Nem csoda, hogy ebben a helyzetben a vallási és egyházi tradicio
nális gondolkodásmód felbátorodott, hogy régóta rejtegetett vágyát 
megvalósítsa, vagyis hogy a teológiát ’visszabillentse’ eddig megszokott 
helyére ... A restauratív erők az egyházon belül is erőre kaptak, s így jó- 
néhány egyházi vezető már úgy tekint a politikai teológiára és a felsza- 
badítási teológiára, hogy ezek egy téves fejlődés végállomásai, amelyek
nek felszámolásáért minden eszközzel harcolni kell.”

A „Mystik und Politik” tanulmányait részben a védekező álláspont 
jellemzi: bírálják a bírálókat, de bírálják saját félrecsúszásaikat is. Eb
ből a szempontból talán jobban érthető a cím. A két fogalmat -  miszti
ka és politika -  szentírási alapon, tehát az ószövetségi és újszövetségi, 
zsidó és a keresztény szemléletmód miatt kapcsolták össze. Alapgondo
lat: olyan misztikára van szükség, amely azáltal válik a társadalom és a 
történelem mozgatóerejévé, hogy az ószövetségi prófétákra és Jézus 
Krisztusra figyel. A próféták is, Jézus is, néven nevezték a „rosszat”, a 
„gonoszt”: konkrétan megjelölték, hogy a sokaság szenvedésének és 
gyötrődésének forrása hol rejtőzik, kik felelősek érte. „Amíg Isten 
nincs ’mindenütt mindenben’ -  úja Schillebeeckx az előszóban -  addig 
a misztika nem lehet más, mint az a kiáltás, amely az Istentől eltávolo
dott világ által okozott szenvedésből fakad. A misztika közvetíti ezt a 
kiáltást, mert hallhatóvá, láthatóvá teszi az Istenről megfeledkező világ 
szenvedését, s ezáltal cselekvésre szólító -  tehát éppen ’politikai’ erő 
árad belőle.”

A politikai teológia a szegények, jogfosztottak, kisemmizeftek kiál
tását nem csupán komolyan veszi (hiszen a kétezeréves történelem so
rán mindig voltak ilyen „komolyan-vevők”) hanem kiindulási alapnak 
tekinti: az üdvösség egész „tudományos” hitrendszerének innen kell ki
indulnia. Az üdvösség ugyanis biblikus értelemben nem csupán egyéni, 
túlvilági és lelki, hanem közösségi, (töredékesen) evilági is, amely a 
testben való létről sem feledkezik meg. A hatalmaskodó gonosz elleni 
küzdelemben tehát az első pillanattól kezdve a teljes embert kell szem 
előtt tartanunk.

A tanulmánykötet tíz fejezetre tagolódik, de a fejezetcímek kevés 
eligazítást adnak (pl. „Teológia” a „Harmadik” és az „Első világ talál
kozásáéban, vagy „A krisztuskövetés arculatai, vagy Reményünk az 
egyház?” ...). Az egész műbe talán jobban bepillanthatunk, ha néhány 
kiemelkedő tanulmány témakörét vázoljuk fel.

Jürgen Moltmann: Miben különbözik a krisztuskövetés politikája a 
Krisztus „ezeréves uralmát” elképzelő politikától.
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Paulo Süss: „Új bor régi tömlőkben”: új teológiai szemléletmód 
áramlása Latin-Amerikából; Edward Schillebeeckx: Lehet-e még ke
resztény teológiáról beszélni, ha ez a teológia nem áll a hívek teljesebb 
felszabadításának és szabadságának szolgálatában; Francis SchüsslerFi- 
orenza: Miben különbözik a politikai teológia a társadalmi igazságosság 
liberális eszméjétől?; Claude Geffré: A hagyományos vallások sorsa a 
modem világban; Herbert Vorgrimler. Egy, a politikai teológiával szoli
daritást vállaló dogmatikus kérdései; Rogério I. de Almeida Cunha: Is
ten a munkások pártján; Paulo Evansto Am s bíboros: „Szánom a né
pet”; Leonardo Boff: A politikai teológia Ratzinger bíboros eligazító 
szavai után; Gregory Baum: Az egyházi tanítóhivatal készsége arra, 
hogy bűnbánatot tartson; Wemer Kroh: A kisközösségek és a teológia; 
Erich Zenger. Ámosz próféta igazi tanítása: a politikai teológia érdek
köre egy egzegetikai problémakörben.

A kötetet egy bibliográfiai válogatás zárja: Johann Baptist Metz 87 
könyve, tanulmánya, folyóiratcikke és lexikoncímszava szerepel a felso
rolásban.

Wolfgang OCKENFELS, Politisierter Glaube? -  zum Spannungs
verhältnis zwischen katholischer Soziallehre und Politischer Theolo
gie Bonn, Institut für Gesellschaftswissenschaften Wallenberg, 1987. 
(Sammlung Politeia, 33. kötet) 346 o.

Arthur F. Utz, a svájci Fribourg egyetemén a szociáletika tanára, a 
„Sammlung Politeia” szerkesztője szinte magasztaló szavakkal indítja 
útnak ezt a könyvet. Ez a dicséret azonban kemény bírálatot jelent az 
európai „politikai teológia” és a dél-amerikai „felszabadulás teológiá
ja” számára. Két és fél évtized után mérlegre tehetjük ezeket a teológi
ákat -  úja Utz -  megmérhetjük tételeiket, módszerüket, s tanításuk 
következményeit. Mégis kár, hogy erre a vizsgálatra nem került koráb
ban sor, így talán el lehetett volna kerülni, hogy „a politikai teológia a 
neomarxizmus vizeire evezzen”. Ez a minősítés a katolikus egyház ke
retén belül ma (még?) diszkvalifikál, egyúttal azt a veszélyt rejti magá
ban, hogy elegendő a jelző, s utána már nem is kell tudományosan mér
legelni.

Szerencsére Ockenfels elkerüi ezt a zsákutcát, vagy, nevezzük így is, 
ezt a „rövidzárlatot”. A felszabadítás teológiáját eleve kizárja a vizsgá
lódásból, s inkább a politikai teológiával foglalkozik, amelyet Johann B. 
Metz neve fémjelez. Metz eddigi életművét teljes terjedelmében helyezi 
nagyító alá, s megkérdezi: vajon nem tartalmazza-e az egyház közel 
százéves szociális tanítása mindazt, ami a politikai teológiában is bizo
nyítható, tehát maradandó érték. A bevezető, hosszúlélegzetű fejezet 
címe „Egy szükséges, de nagyon nehéz dialógus”. Ezzel jelzi, hogy a
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konzervatív egyháznak is szembesülnie kell azokkal a kérdésekkel, 
amelyekre a politikai teológia keres választ.

A szerző világosan látja, hogy a politikai rendszerek mögött politi
kai elméletek is állnak. Ez az elvi háttér nagyon konkrét hatást gyako
rol a gazdasági, szociális és kultúrális plitikára, a hatalom gyakorlására, 
mert alapvető tételek jutnak általa kifejezésre. Válaszok pl. ilyen kér
désekre: Mi az ember? Mi az ember célja? Mi az emberi közösség cél
ja? Milyen felelősség köti össze a nemzedékeket? Honnan ered a hata
lom, mire terjedhet ki politikai erő hatalma? Találhatók itt alapelvek 
az engedelmesség és alárendelődés -  ill. szembeszegülés -  probléma
köréhez is, hiszen ezek az elvek határozzák meg az egyén és a társada
lom viszonyát.

Nem jelentéktelen ezért, hogy milyen teológiát szembesítünk ezek
kel a bölcseleti és politikai elvekkel. Ha a hitet az egyes ember szemé
lyes istenkapcsolatának tartjuk, az élet kizárólagos súlypontját a túhilá- 
gi életben látjuk, akkor a társadalmi kérdés föl sem merül. Ha viszont 
az üdvösség a jelen élet szolgálatától is függ, s ezt a szolgálatot nem 
azonosítjuk a privát szeretetgyakorlatokkal -  tehát ha a hithez hozzá
tartozik a társadami elkötelezettség is - ,  akkor a politikai probléma el
sődleges teológiai kérdés is. Történelmi, történelmet mozgató erő rej
tőzik a hitrendszerben, ha politikai elkötelezettségét nem hallgatja el.

A politikai teológia kifejezetten erre a témára irányítja fényszóró
ját, ezt akarja tudatosítani. Ockenfels viszont azt próbálja bizonyítani 
-  s bizonyítási eljárásában rendkívül óvatosan, lépésről lépésre halad 
előre - ,  hogy az, ami a politikai teológiában a hit szempontjából meg
alapozott, az megtalálható a katolikus egyház szociális tanításában is. 
Más szóval kifejezve: a „Rerum novarum” (1891) óta kiépített szociále- 
tika elment a végső határig. Ezen a határon túl már a hit azonossá válik 
a politikai elkötelezettséggel, s ez súlyos tévedés. A politikai teológia 
ezt kifejezetten nem akarta, valójában mégis erre tolódott mondaniva
lója. Ennek a mondanivalónak legnagyobb tehertétele az, hogy nincs 
szilárd struktúrája, mert eleve különböző történelmi pillanatokhoz és 
eltérő állami adottságokhoz kell alkalmazkodnia. így azonban sem az 
evangélium, sem a természetjog felől nincsenek maradandó elvei. A ka
tolikus egyház viszont nem a tényekből olvassa ki a normákat, hanem 
cselekvési normákkal közeledik a tényékhez. „Mivel a politikai élet ál
landóan változik, ezért az egyháznak és a teológiának olyan elvekre van 
szüksége, amelyek a változásokat ki tudják értékelni, adott körülmé
nyek között befolyásolni is tudják, de érvényük nem függ a politikai kö
rülmények alakulásától.”

A könyv főrészében (79-304. o.) az egyház és a politika kapcsolatá
ról van szó. Itt tűnnek elő a két gondolatrendszer alapvető eltérései. 
Különböző választ adnak történetbölcseleti és ismeretelméleti kérdé-
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sekre, sajátos módon határozzák meg az egyes ember, a társadalom, az 
emberiség történelmének lényegét. Az egyház lényegmeghatározásában 
is eltérő válaszokat találunk, amikor az egyház és a politika, az egyház 
és államrend kapcsolatáról van szó. Ockenfels vázlata elmarasztaló a 
politikai teológia számára, a szélsőséges álláspontot azonban elkerüli. 
Nem állítja -  helyesen - ,  hogy a politikai teológia transzcendens nyi
tottság nélküli evilági elkötelezettséget tanít, de azt sem mondja -  
szintén helyesen - ,  hogy a szociális tanítás csak az evilági elkötelezett
ség nélküli hitrendszerre figyel.

Mit mondjunk mégis az elmarasztalásról? A teológia történetében 
nem egyszer fordult elő, hogy egy határozott hitproblémához két úton 
közeledtek a teológusok. A középkor gondolkodását is erősen foglal
koztatta az ágostoni (platoni) és a szenttamási (aristotelészi) ellentét. 
A feszültség nem győzelemmel, hanem kiegyezéssel oldódott fel: eltérő 
ismeretelméleti elvekre, a valóság ontológiai szerkezetének eltérő ér
telmezéseire lehet építeni ortodox teológiát. A gondolati kifejezést ke
reső hit (fides quaerens intellectum) tehát nem szükségszerűen monoli
tikus építmény. Az evagélium elég széles alapot biztosított -  s biztosít
hat talán ma is -  arra, hogy különböző gondolatrendszerek megférje
nek rajta.

Bármilyen sorsa lesz később a politikai teológiának az egyház teo
lógiai épületében, az biztos, hogy „aktivizáló” erő árad belőle az egyház 
szociális tanítása felé is. Ez utóbbiról úja Herwig Büchele, aki 1976 óta 
vezeti az osztrák katolikusok szociálakadémiáját: „Tapasztalatom sze
rint a katolikusok szociális tanításának rendkívül kicsiny a hatékonysá
ga.” Ez a tapasztalat indította arra, hogy kutassa a hatás elmaradásának 
okait.

Herwig BÜCHELE, Christlicher Glaube und politischer Vemuft: fúr 
eine Neukonzeption dér katholischen Soziallehre Wien-Zürich, Eu- 
ropaverlag, Düsseldorf, Patmos Verlag, 1987. (Soziale Brennpunkte, 
12. kötet) 254 o.

Égető kérdés, hogy miért hatástalan a katolikus szociális tanítás. „Sok 
keresztény -  s közülük nem egy gazdag, vagy a hatalom birtokosa -  
feltűnő módon nagyon keveset tesz a közösséget érintő ügyekben. A 
két világháborút lényegében véve keresztények ’harcolták végig’. Itt 
vált igazán nyilvánvalóvá, milyen kevéssé tudják az egyházak az embe
rek közösségi tetteit befolyásolni, milyen erővel sodoija még a keresz
tényeket is az erőszak mechanizmusa. Mit tesznek a hívők a társadalom 
szétesése, a közösségeket fenyegető újabb veszélyek ellen? Mit tesznek 
a háború borzalmai, a világgazdaság peremvidékein található éhség és 
ínség, a munkanélküliség és a hagyományos nagy iparvidékeken is je-
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lentkező nyomor ellen? Mit tesznek a gazdasági életünk és életmódunk 
által ’programba vett’ ökológiai öngyilkosság ellen? Mit jelent számuk
ra Jézus tanítása, egyházaik tanítása, a katolikus szociális tanítás? Nem 
éppen a katolikus szociális tanításon múlike, hogy a keresztények és a 
keresztény közösségek alig képesek minden ember igazi, kölcsönös tisz
teleten alapuló, igazságos együttműködésére ösztönzést adni?”

A hatékonyság attól függ -  kezdi Büchele az okok elemzését - ,  
hogy a szociális tan őrizni akaija-e az adott társadalmi struktúrát, vagy 
változtatni akar rajta. Még fontosabb, hogy konkrét cselekvési elveket 
is fogalmazzon, ne csupán elvont társadalomelméletet adjon. A szociá
lis körleveleket inkább ez utóbbi jellemzi, ezért kell hangsúlyoznunk: 
„Ha az egyház visszariad attól, hogy adott esetben megjelölje a konkrét 
lépéseket, akkor elvéti küldetését.” Jézus nagyon „konkrét” volt, állás- 
foglalásra kényszerített minden szociális erkölcsöt érintő tanításában is. 
„Úgy általában” minden politikus békéről, igazságosságról, szolidaritás
ról beszél, de az emberek ezt már alig veszik komolyan. Számukra már 
ez a beszéd is „a politikai színházhoz tartozó háttérzörej”.

Büchele programterve: 1) Építsenek fel a keresztények olyan bázis
közösségeket (kisközösségeket), amelyek az élet egészét -  családot, 
munkát, gazdasági életet, művészetet ... -  tartják szem előtt. 2) A bá
zisközösségeknek és a szervezett egyházaknak együttesen kell hatniok a 
tásadalomra, elsősorban azáltal, hogy „kontraszttársadalmat” építenek 
ki. Csak tények jelenthetnek igazi kihívást a „profán társadalom” 
számára.

Ennek a kontraszttársadalomnak alapelve a Hegyi Beszéd, de en
nek minden előírását a körülményekhez kell igazítani. Ezt az „igazí
tást” Büchele új német szóalkotással „komponierende Ethik”-nek ne
vezi, amit legjobban talán „egymásra hangolt etikának” lehet magyarra 
fordítani. Az elvek és a valóság összehangolásáról van szó.

Könyve bizalmat sugároz: a szociáletikát ki lehet, de ki is kell hoz
ni a holtvágányról, tehát a cselekvésképtelen elvi világból.

(Az ismertetett mű magyar fordítását az Egyházfórum
Könyvei sorozatban tervezzük megjelentetni. -  szerit.)

Hugó RAHNER, Kirche und Staat im frühen Christentum: Dokumen- 
te aus acht Jahrhunderten und ihre Deutung Müchen, Kösel, 1961. 
493 o.; Heribert RAAB (Hrsg.), Kirche und Staat: von dér Mitte des 
15. Jahrhunderts bis zűr Gegenwart München, dtv Verlag, 1966.372 o.

Mindkét könyv válogatott dokumentumokat gyűjt össze a megjelölt 
korszakból: Hugó Rahner a patrisztika irodalmának és az őskeresztény 
történelemnek kiváló ismerője, az első nyolc évszázadra irányította fi
gyelmét; Raab történelmünk utolsó öt évszázadát kutatta át, elsősor-
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bán a német nemzet és állam területén. Évtizedek teltek már el a két 
kötet megjelenése óta, dokumentumgyűjteményben azonban ilyen idő- 
eltolódás nem nagy szerepet játszik.

Rahner először 1943-ban jelenkezett könyvével, „amikor Németor
szágban az állam s egyház harcának nagy küzdelme játszódott le”. 
Újabb kiadása gazdagabb, az egyes periódusokat részletekre jobban ki
telj edő tanulmány vezeti be, a dokumentumok német fordítása mellett 
pedig a görög, ill. latin eredetit is olvashatjuk, mert „az ősi nyelv el nem 
múló csillogását semmi sem tudja pótolni”. így, ha a „nyersanyagra”te- 
kintünk, összesen 170 oldalnyi szöveg jut birtokunkba. Méghozzá mi
lyen szöveg! A nyugati egyház „szabadsiágharcáról” van szó, elsősorban 
azokban az évszázadokban, amikor Róma politikai hatalma egyre csök
ken, a birodalom nyugati része alámerül a népvándorlás hullámaiban, 
az érintetlenebb Bizánc (Konstantinápoly) pedig egyre közvetlenebb 
módon nyúl bele az egyház életébe: engedelmes, alárendelődő egyházat 
kíván keleten és nyugaton egyaránt. Rahner a lényeget emeli ki ebből a 
történetből, tanulmányai szinte külön is megjelenhetnének: mindegyik 
nagyszerű stílussal fogalmazott történelmi elbeszélés arról, hogy mi 
mindent próbáltak a császárok s helytartóik, s hogyan védekezett az 
egyház a „megmarkolás” ellen. A történethez az is hozzátartozik, hogy 
időnként nem csupán egyes püspökök, hanem egész tartományok „püs
pöki kara” is kész volt a behódolásra.

Szemléltetésül néhány idézet. II. Félix pápa 484-ben levélben for
dult Zénó császárhoz, tiltakozásul az egyház ügyeibe való beavatkozása 
miatt. „Jót tesztek a birodalommal is, ha olyan dolgokban, amelyek az 
egyházra tartoznak, akaratotokat Isten előírásának megfelelően Krisz
tus püspökeinek vetitek alá. Nem ti kaptatok megbízatást a szent titok 
tanítására, inkább azoktól kell tanulnotok, akikre Isten bízta a titkokat. 
Az egyház törekvését pusztán emberi, jogi előírásokkal nem korlátoz
hatjátok ... A törvényhozó szégyene, ha megsérti a isteni előírásé jog
rendet.” Néhány évvel később Gelasius püspök (akit majd 492-ben pá
pává választanák) írta levelében: „A császár az egyház fia, nem pedig 
püspöke az egyháznak. A hit ügyeiben tanuljon, ne pedig tanítson. 
Uralkodói helyzetének megfelelően előjogok illetik meg, Istentől ka
pott hatalmat arra, hogy az állam ügyeiben intézkedjék. Ne éljen vissza 
Istentől kapott adományával, s ne avatkozzon bele olyan dolgokba, 
amelyeknek határait Isten jelölte ki. Az egyház vezetése a püspökre 
tartozik, nem a világi hatalomra ... A mindenható Isten rendelte, hogy 
az egyház papjai megbízatásukat nem állami törvények alapján, nem ál
lamhatalom beavatkozásával kapják, henem az egyház püspökeitől és 
papjaitól.”

A „másik” magatartásról csak egyetlen mondat, abból az időből, 
amikor Arkadius császár Aranyszájú szent Jánost számkivetésbe küldte
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(Kr.u. 404). A keleti egyházrész püspökei írták a császárnak: „Császár, 
Isten állított Titeket fölénk, püspökök fölé. Senki sem áll fölöttetek, 
mindenen uralkodtok s jogotok van azt tenni, amit akartok” Sok év el
telte után sem lenne érdemtelen Rahner tanulmányait s dokumentum
gyűjteményét magyarul is megjelentetni.

Hetiben Raab egyetlen hosszú -  több mint százoldalas -  beveze
tőt írt az egyház és állam viszonyát öt évszázadon át kísérő dokumen
tumválogatása elé. A 117 idézet kaleidoszkopszerű: nem csupán pápák 
és püspökök írásai szerepelnek benne, hanem politikusoké, törvényho
zóké, uralkodóké is. Egyház és állam között létrejött konkordátumok 
szövegéből is olvashatunk kiemelt részleteket. Alkotmányok, sőt egyes 
pártok döntései sem hiányoznak. Ebből a szempontból „izgalmasabb”, 
mint Hugó Rahner könyve, mint ahogy a közelmúlt is érdekesebb az ős
történetnél, hiszen saját életünk tükrét érezhetjük benne. Itt már azok 
az erők lendültek mozgásba, amelyek a mi sorsunkat is befolyásolják. 
Hogy milyen feszültségek között alakult az egyház politikai elhelyezke
dése, annak érzékeltetésére álljon itt egyetlen részlet a német érsekek 
és püspökök 1917 Mindenszentek napján kiadott közös körleveléből: 
„Rendíthetetlen hűséggel és áldozatkész odaadással állunk Isten ke
gyelméből való uralkodónk, császárunk és fejedelmünk mögött. Évszá
zados történelem során az ő kezébe helyezte Isten az uralkodói jogart. 
Hősiesen harcoló katonáink neki tettek hűségesküt és esküjüket vérük
kel pecsételték le. A háború nem törte ketté Németországban a császár 
és népe közötti ősi szent szövetséget. A közös szenvedésben és küzde
lemben inkább szorosabb lett ez a kötelék. Égető szégyennek tartottuk, 
hogy hitszegés és a császár elárulása judáspénzeként békét ajánlottak 
fel nekünk ... Ennek ellenére nem fogadhatjuk el azok véleményét-, akik 
szerint minden jog ősforrása az állam, s így az államot korlátlan hata
lom illeti meg ... Az állam java és a közjó megköveteli, hogy az egyhá
zat ne fosszák meg attól a szabadságtól, amelyre szüksége van, hogy Is
tentől kapott megbízatását teljesíthesse...”

Egyetlen idézet, s teljes élességgel látjuk, milyen nehéz egy-egy 
adott történelmi pillanatban megtalálni az „adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré és Istennek, ami Istené” egyensúlyát.

Christliche Botschaft und Politik: Texte des Zentralkomitees der deut
schen Katholiken zu Politik, Staat, Verfassung und Recht, Hrsg.: Hans 
BUCHHEIM, Felix RAABE Paderborn, Schöningh Verl., 1988.235 o.

A német katolikusok „központi bizottsága” (!) rendszeresen szövegez 
irányelveket -  nem csupán elméleti, de konkrét cselekvési elveket is -  
katolikus keresztények számára. Ez a dokumentumgyűjtemény 1970 és
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1987 között szövegezett nyilatkozatokat közöl a politika, állam, alkot
mány és jog problémakörében. Az első részben különböző politikai té
mák kerülnek tárgyalásra, a második rész a parlamenti választásokkal 
kapcsolatos keresztény irányelvekben ad eligazítást.

Abban a nyilatkozatban, amelynek témáját a dokumentumgyűjte
mény címként átvette (Christliche Botschaft und Politik -  Keresztény 
hittanítás és politika, 1984) olvassuk a következőket: „A politika a ke
resztények számára állandó kihívást jelent. Egyrészt azért, mert a poli
tikában különböző érdekek harcát, hatalomért és befolyásért folytatott 
küzdelmét, a hatalom gyakorlásában az erőszak törvényesen engedett 
végső lehetőségeinek kihasználását kell látnunk, s itt egyáltalán nem 
nyilvánvaló, hogyan egyeztethető ez össze az evangélium szerinti élet
tel. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a politika (lényegét tekintve) a köz
jót tartja szem előtt, s ehhez mérten ad irányelveket a közösség közös 
ügyeiben történő okos, megfontolt cselekvésre, vezetésre, az élet alakí
tására, s ez, ebből a szempontból nézve, a keresztényeknek is elsőrendű 
feladata.” A katolikus „Központi Bizottság” szószólói nem titkolják, 
hogy mérhetetlenül keskeny út található az elvek magasratörő hegyfala 
és a (sajnálatos) tények szakadéka között. Ezért próbálnak egészen 
konkrét feladatokkal kapcsolatban legalább útmutatást adni. Milyen fe
ladatok vállalásáról volt szó az említett időszakban? Néhány cím:

A demokráciával való visszaélés ellen fogalmazott tételek. -  Ho
gyan lehet a katonai szolgálat vállalásával a béke szolgálatába állni? -  
Hol jelölhető ki az egyház szerepe egy alkotmányjoggal szervezett de
mokratikus államban? -  A szociális elkötelezettségeket vállaló állam 
jelentősége, és a vállalt feladatok megvalósítása. -  Az állam és az élet 
alapértékei. -  A nemzetközi politika alapvető mértéke az, hogy 
mennyiben szolgálja az emberi jogokat. -  Csak megalapozott lelkiis
mereti döntés jogosít arra fel arra, hogy szembeszegüljünk az állami 
előírásokkal. -  A közjó érdekében milyen kötelességei vannak a ke
reszténynek? -  Erőszakos ellenállás joga demokratikus államban. -  
Milyen remény van arra, hogy európai nemzetek közösen fogalmazza
nak meg egy alkotmányt?

A könyv összesen 26 dokumentumot közöl, ebből tíznek fordítot
tuk le címét, ül. fogalmaztuk meg röviden témáját. Részletes ismerte
tésre nincs lehetőségünk.. Egyetlen példa csupán az ellenállás jogával 
kapcsolatban, hogy milyen pontosan lehet elveket fogalmazni úgy, hogy 
közben a konkrét tettek közelében marad az ember.

„Az európai gondolkodás hagyománya szerint az ember államot 
megelőző, tehát személyes jogaihoz tartozik, hogy szembeszegüljön az 
állam jogtalan előírásaival. Ellenállásra van joga az embernek durva 
igazságtalanságokkal szemben, elsősorban akkor, ha az állami szervek 
nyersen megsértik az alapvető emberi jogokat. Az ellenállás történhet
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engedelmesség megtagadása (passzív ellenállás) vagy erőszak alkalma
zása (aktív ellenállás) által akkor, ha a jogi úton való orvoslás minden 
eszközét kimerítették, s más segítségre már nem lehet számítani. Az el
lenálló érvényben lévő törvényekkel szegül szembe, ezért szükségszerű
en megzavarja a békét, akár erőszakkal teszi, akár anélkül. Éppen ezért 
mindig csak mint végső eszköz használható ...”

E néhány sor már jelzi: a világ alakulásába keresztény ember csak 
akkor tud helyesen beleszólni, ha hívő meggyőződésében szilárd, egyút
tal tisztában van a politikai valóság alapvető törvényeivel. Ehhez akar 
ez a gyűjteményes kötet konkrét útmutatást adni.

Letartóztatják a „nővért”, mert ráfirkált a londoni 
Külügyminisztérium falára
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J. HORVÁTH TAMÁS

1931-ben született, nős, négy gyermek atyja. 1973-tól az NSZK-ban 
külkereskedelmi munkakörben dolgozik. „Magánszorgalomból’ kul
túrtörténeti, szociológiai és közgazdasági tárgyú tanulmányokat ír.

Apostolus et praeceptor Hungáriáé 
Prohászka -  ma

Rohanó korunkban jogosan merül fel a gondolat, hogy jó hat év
tizeddel a halála után (1927. ápr. 2) Prohászkát olvasni nem 
egyenértékű-e a középkori skolasztika nagyjainak, Nagy Szt. Al
bertnak vagy Aquinoi Szt. Tamásnak a tanulmányozásával. Azaz 
nem kell-e ezt is, azt is szaktudósokra, legföljebb pár lelkes 
műkedvelőre hagyni, és a tanulmányozás eredményeivel az ele
fántcsont-toronyban megmaradni? Ezt valóban megtehetnénk, 
ha ez a „rohanó kor” bizonyos dolgokban éppenséggel nem 
egyhelyben topogna. Arra a tényre gondolok, hogy korunk szel
lemiségében még ma is erősen hat a fölvilágosodásnak a 18. és 
19. sz. polgári forradalmaival uralomra jutott ideológiája.

Tömörségével és találó megjegyzéseivel jól jellemzi ezt a 
szellemiséget a Magyarországon a negyvenes években rendkívüli 
népszerűségnek örvendett német születésű svájci közgazdász és 
társadalomtudós, Wilhelm Röpke (+1966) 1950-ben megjelent 
„Mass und Mitte” c. tanulmánykötetében: Korunk világképét az 
evilágiság, a vallásos érzék, a transzcendens normák és értékek 
eltompulása majd kihalása jellemzi. Az élet szellemi értékei el
tűnnek. A keletkezett vákuumot álvallásos, forradalmi ideológi
ák töltik ki.

Aki kicsit is járatos a történelemben, és nyitott szemmel él a 
mai világban, látja, hogy a szabadelvűség, amely a kiegyezés Ma
gyarországának vezető rétegeiben az uralkodó ideológia és val
láspótlék volt, ma a legszélesebb értelmiségi, tisztviselő, munkás 
és földműves rétegekben otthonos. Ez az istennélküli, erősen
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emberközpontú világnézet, a liberalizmus egykori és mai ellen
felei közül a szocialistákat szintén a hatalmában tartja, s a kü
lönböző keresztény felekezeteket, köztük a katolikus egyházakat 
is erősen kísérti.

Szekfíí Gyula „A három nemzedékiben holtnak, névleges
nek és formalisztikusnak bélyegezte azt a vallási környezetet, 
amelyben a magyar katolikusok a múlt században évtizedeken 
keresztül éltek. Térjünk vissza gondolatban ebbe a világba.

I. Papi „karrier” a kiegyezés korában

A kiegyezés esztendejében Prohászka 9 éves kisfiú. Diákévei 
alatt távoznak az élők sorából az első szabadelvű reformnemze
dék nagyjai: Deák és Eötvös. 1875-ben indul a híres római pap
neveldébe, a Collegium Germanico-Hungaricumba, amikor Ti
sza Kálmán megkezdi korszakos miniszterelnökségét. 32 esz
tendős teológiai tanár és lelkiigazgató az esztergomi papnevel
dében, amikor megalakul a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt (1890). A szeme előtt bontakozik ki az elkésett tőkés gaz
dasági és társadalmi rendszer minden nyomorával. Ez a korszak 
a tömeges kivándorlások kora. De nemcsak a kivándorlásé. 
Amikor a magyarok és a szlovákok legszegényebb rétegeiből 
milliós tömegek vándorolnak ki az Egyesült Államokba és Ka
nadába, s ott az itthonihoz képest mérsékelt jólétre emelkednek, 
kb. 1 millió izraelita vallású bevándorló érkezik főleg Galíciából 
Magyarországra. A bevándorlók nem voltak gazdagabbak mint a 
kivándorlók. De kemény munkával, tehetséggel és ügyességgel 
-  valamennyi magyar társadalmi réteg nagyfokú korlátoltságá
nak a kihasználásával -  idővel jelentős vagyonra tettek szert.

Ez a réteg hordozza azt a gazdasági föllendülést is, amely
nek letagadása a nyomor folytonos hangoztatása közben törté
nelemhamisítás volna. (Gratz Gusztáv: A dualizmus kora H.k. 
214-234.1.).

A magyar felső tízezer nem üldözi a vallást. Ebben megaka
dályozza szabadelvű világszemlélete. Abban azonban nem aka
dályozza, hogy ne igyekezzék nevetségessé tenni, vagy hogy a 
maga divatos valláspótlékjával, a szabadkőművességgel ne he
lyettesítse. A szabadkőművességre nemcsak a türelem jellemző.
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Erőrekapásával fokozódó támadókedvét főleg a katolikus vallás
sal szemben a neves egyháztörténész, Hermann Egyed tanúsítja 
(A katolikus Egyház története Magyarországon 1914-ig, Auróra, 
München 1973)). A jezsuita Bangha Béla később leírt visszaem
lékezése még plasztikusabban mutatja be ezt a kortünetet:

„Nézzük meg az akkori hírlapokat, az akkor megjelent 
könyveket, az akkori parlamenti naplókat: a kereszténységgel és 
főleg a katolicizmussal szemben alig találunk ott mást, mint 
gúnyt és lenézést, türelmetlen kirohanásokat és bántó megjegy
zéseket. A szabadkőművesség nyíltan tárgyalta a kereszténység 
likvidálását: a hitoktatás megszüntetését, a szekularizációt, a hit
vallásos iskolák eltörlését, a szerzetesség elleni háborút. A bu
dapesti napilapok nagy része szinte kéjelgett abbém, hogy ma 
ezt, holnap azt a vallási igazságot, ünnepet, személyiséget, intéz
ményt tette vitriolos gúny vagy felháborodott szidalom tárgyá
vá.” (Bangha Béla S J.: Világhódító kereszténység 223.1.)

Valóban holt volt az Egyház és névleges a kereszténység, 
mint azt Szekfű jellemzésében láttuk? Ha nincs olyan szeren
csénk, hogy valamivel mélyebbre tudunk nézni, mint azt a köz
kézen forgó történelemkönyvek megengedik, minden további 
nélkül elhisszük Szekfűnek, hogy „a vallásos öntudatosulásnak 
nagy megindítója és apostola Prohászka Ottokár volt.” (I.m. 5. 
kiad. 436. 1.). Úgy tűnhetnék, Prohászka „légüres térbe” érke
zett, amikor 1882-ben kopott a táskájában filozófiai és teológiai 
doktorátussal Rómából hazaérkezett. Valójában már Rómába 
kerülése sem volt véletlen. Simor bíboros-prímásnak igenis cél
tudatos elhatározása volt, hogy tehetséges kisszeminaristáját az 
akkor ismert és elérhető legjobb intézetbe küldi. Az is valószínű, 
hogy azok a jó kanonokok, akik anyagilag támogatták, tudták, 
tehetséges papnövendéket „pénzelnek”.

Forráskutatásra lenne szükség, esetleg magyarországi fió
kokban porosodó kéziratokhoz kellene hozzáférni ahhoz, hogy a 
felszín alatt mégiscsak létező katolikus szellemi élet képét meg 
tudjuk rajzolni. Néhány apróság egy ilyen kézirat alapján: Való
színűleg kevesen tudják, hogy Adolf Kolping 1856-ban járt Pes
ten. Hatására kezdeményezték katolikus legényegyletek szerve
zését, amit Szcitovszky prímás is támogatott. -  1864-ben Ka- 
tinszky Gyula egri egyházmegyei pap a német kiadással egy esz- 
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tendőben lefordítja és megjelenteti W.E. von Ketteler német 
„szociális püspök” „Munkások kérdése és a kereszténység” c. 
művét. -  A Religio c. folyóiratban 1870-ben cikksorozat jelent 
meg„A munkáskérdés és a papság” témakörében.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Prohászka tevé
kenysége széles és szilárd alapokról indulhatott volna.

A húszéves germanikus naplójában feljegyzi IX. Piusz halá
lát és temetését, de XII. Leó megválasztására csak később tekint 
vissza, hiszen 1879-ben nem sejthette, hogy ennek a pápának az 
eszmevilága milyen óriási hatással lesz későbbi működésére.

Tisza István először miniszterelnök (1904), amikor Prohász
ka ellátogat az Egyesült Államokba. Meghívásra megy az oda ki
vándorolt magyaroknak miszsziót tartani. Ennek az útnak na
gyobb hatása lehetett egyházpolitikai elgondolásaira, mint 
működésének elemzői gondolják, illetve műveikben kifejezésre 
juttatják.

X. Piusz szentelte 1905. dec. 24-én a Sixtus-kápolnában püs
pökké. A külön megtiszteltetés nem neki szólt. Az akkor kineve
zett három püspök között volt Zichy Gyula is, akit Schütz Antal 
X. Piusz kedves volt kamarásának nevez. Tehát Zichyt akarta a 
pápa maga szentelni, Prohászka és Balázs Lajos csak mintegy az 
ő „uszályában” kerülhettek Rómába. A szentéletű volt velencei 
pátriárka nemigen tudhatta, hogy elődjének egykor feltűnt egy 
magyar germanikus, és nevének olaszosításával „burrasca”-nak, 
„vihar”-nak nevezte.

Naplójának tanúbizonysága szerint Prohászka a püspöki 
méltóságot nem kereste, sőt tartott attól, hogy e méltóság szám
talan gondja akadályozni fogja az ország egész katolikus társa
dalmát átfogó tanító-nevelő tevékenységét. Tudnunk kell azt is, 
hogy csak egy esztendővel korábban kezdte meg tanári tevé
kenységét a pesti egyetem dogmatikai tanszékén.

Az első világháború, de főleg az azt követő idők Prohászka 
érzékeny lelkének válságos esztendői. O az egyik leghitelesebb 
közvetlen tanúként kínálkozik azoknak a történészeknek, akik 
az 1918-19-es esztendő véres történetének feldolgozására vállal
koznak. Naplójában feljegyzi a püspöki palotából történt kitele
pítésének mozzanatait. Kétségtelen, hogy a naplójegyzetek nem 
bánnak kesztyűs kézzel olyan személyekkel, akikről később utcá-
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kát neveztek el. Nincs azonban okunk kételkedni egyetlen állítá
sának az igazságában sem. Egyes erős kifejezéseket antiszemi
tizmusnak nyilvánítani éppolyan helytelen, mint a népnyúzó fa
lusi és városi kis- és nagytőkések ellen elejtett megjegyzéseit.

Nagy Prohászka-tanulmányában Schütz Antal megemléke
zik arról, hogy a forradalom első szakaszában, a Károlyi-uralom 
alatt a székesfehérvári püspök „egyszerre a püspöki kar élére 
került”, amikor a hatalom embereivel kellett tárgyalni. Kiegé
szíthetjük ezt azzal, hogy előtérben maradt a Kommün bukását 
követő években is, mindaddig, amíg reménykedhetett keresz
tényszocialista elveinek megvalósításában. Előbb kultuszminisz
ternek, majd 1920 júliusában miniszterelnöknek ajánlják.

A „bethleni konszolidáció” azonban Prohászka szemében 
nem volt más, mint a háború előtti liberalizmus és annak gazda
sági hordozója, a nagyrészt zsidó kézben lévő nagytőke restaurá
ciója. Nem csoda, ha rezignált. A naplókban lesújtó véleményt 
mond a parlamenti élet sekélyességéről. A néppárt, amely rész
ben Prohászka alkotása volt, részekre hullott. A szociáldemok
rácia lejáratta magát a forradalomban. Ha csak valamivel jobb 
lett volna e két párt helyzete, bizonyos vagyok benne, a politikus 
Prohászka inkább belement volna e kettő koalíciójába, mint 
hogy az általa gyűlölt liberalizmus restaurációját végigélje.

Politikai reményeiben megtörve, életének utolsó 5-6 eszten
dejében ismét szorosan vallási területen tevékenykedik.

II. Prohászka-arcok (a naplók Prohászkája)

Nézem a „Sión hegyén” c. kötetben (Ö.M. 25. k.) azt a négy 
fényképet, amelyet Schütz Antal ott elhelyezett. Megvallom, a 
hetedéves teológus képe 1881-ből nem mond és nem igér sem
mit. Talán a magas homlok az egyetlen feltűnő jegy, de az is in
kább csak azért, mert tudom mi jött ki később abból a fejből. A 
41 éves Prohászkát mutatja a következő kép. Kemény férfiarc. A 
rengeteg munkát csak néhány hivalkodó szarkaláb jelzi a szeme 
sarkában. 1911 elejéről származik a harmadik kép. A fényképész 
elég jó mesterember volt ahhoz, hogy meglássa és technikájának 
színvonalán ki is fejezze, hogy modellje elsősorban a lélek és a 
szellem embere. Az 1926-ból származó negyedik kép nem halál-
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ra készülő aggastyánt, hanem javakorabeli férfit mutat. Ha kí
méli magát, s mai színvonalú orvosi ellátást és felügyeletet kap, 
bizonyára még 10 évig elélhetett volna. Talán mint esztergomi 
bíboros-érsek hal meg Csemoch utódaként.

De vannak nem fényképész készítette képek is Prohász- 
káról.

Nem tudom kire gondolt, amikor ezeket a sorokat leírta, de 
én önarcképet látok bennük:

„Vannak szerencsés, harmonikus lelkek, melyek olyanok 
mint a legfinomabban köszörült velencei tükrök, melyek épp 
ezért a világnak harmonikus képét bírják s gyönyörködnek a kép 
szemléletében. Objektív lelkeknek mondanám, kik eltelnek gyö
nyörrel a konkrét világ fölött, s megittasodnak a színek, vonalak, 
formák bájától. Ezek azok a plasztikus, inkább festő-, mint 
költő-lelkek, kik a színek nyelvét is értik. Ezek azok az érzékeny, 
finom lelkek, kiknek nyelvében a dolgok zenéje hallatszik. Gyö
nyörük telik az életen;.... Ezekben a lelkekben formát nyer a vi
lág, s életté válik bennük; ezek a lelkek az ő életük derűjébe és 
fényébe merítik a világot; mindent megaranyoznak a derült föl
fogás szellemével. Él bennük a mindenség, mert ők az élet me
legét és örömét öntik ki rá.” (A diadalmas világnézet -  Ö.M. 
5.k. 19.1.)

Egész albumra való Prohászka-arc tekint ránk a naplókból. 
Tévednénk, ha azt gondolnék, hogy csupa szentképpel találko
zunk, ha ebben az „albumban” lapozgatunk. De jó is ez így. 
Ezek az apró gyengeségek a nagy embert lehozzák a közelünk
be. Hogy szükség van-e erre? Föltétlenül. Hiszen Prohászka in
telligenciájával, szónoki készségénél és szép férfitermeténél fog
va amolyan „fejjel magasb mindenkinél” ember volt. Elődje, a 
kalocsai érseki székbe távozó Városy Gyula püspök fehérvári hí
veitől búcsúzva azt mondta, olyan utódot hagy, akinek saruszíj át 
sem méltó megoldani.

Az ifjú Prohászka természetesen a jó feltételek, a nekibuz
dulások és nekifeszülések embere. A lelkigyakorlatos feljegyzé
sekben az erkölcsi elvek rögzítése, a jófeltételek felindítása és is
métlése a jellemző. Olvasásukkor Széchenyi fiatalkori erkölcsi 
fogadkozásai jutnak az ember eszébe. Nem egyszer tér vissza
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gondolatai szárnyán Rómába, a Collegium Germanico-Hungari- 
cumba. Büszke „germanikus” voltára: a nemesség kötelez.

A korai évek naplóiban érdekes felfedezni azokat az élmé
nyeket, gondolati csírákat, amelyekből -  mint magból a hatal
mas fa -  a nagy témák később kibontakoznak.

A világháború utáni évek naplójegyzetei bőven tanúskodnak 
a fehérvári püspök Istent megtapasztaló, misztikus élményeiről. 
De mit gondoljunk a fiatal teológiai tímár 1883. ápr. 1-i feljegy
zéséről?

„De mennyire szeretem én az Urat! hogy jóllehet oly kicsiny 
vagyok a mindenségben és oly gyenge, hozzájárulhatok a szférák 
Urához, és hogy ő oly közel van, hogy bennem van, hogy átkaro
lom, szívemhez csatolom, szeretem, csókolom, kebelén pihenhe
tek oly édesen, hogy ő úgy szeret, hogy én őt szolgálhatom, hogy 
mi oly egyek vagyunk! Bár lennék nálad kedvesem! Minek csalo
gatod szívemet, minek kínzód szerelmemet? nézz a lángra, mely 
érted lobog.”

E tanulmány írója nem teológus, és nem ért ahhoz, amit a 
szakemberek misztikus beszédnek vagy misztikus dadogásnak 
mondanak. Mégis az az érzése, hogy itt Prohászka sem kispapja- 
inak szánt elmélkedést jegyzett le, sem nem színészkedett önma
ga, a naplója és a távoli utókor számára. A szakértőkre kell bíz
nom annak eldöntését, hogy már itt a misztikus beszél-e Pro- 
hászkából.

Egész élete folyamán Prohászka minden filozofálgatásnál 
többre tartja az életet, átélést, megélést, tettet. Már 1883. máj. 
6-án ezt jegyzi a naplójába: „Az élet belülről jövő, ható, hasoní- 
tó erő, minél nagyobb, annál teljesebb, termékenyebb, annál na
gyobbra törekszik s mindent magával tölt el.”

Kilenc évvel „Az új szekta” című első nagyobb társadalom- 
tudományi dolgozata előtt, 1884. okt. 4-én, Assisi Szt. Ferenc 
ünnepén a következőket írja:

„A proletár sokaság egyre nő számban és nyomorban az e- 
thikus materializmus ( = önzés, egoizmus; amint Prohászka ma
ga ugyanott, valamivel lejjebb megmagyarázza) befolyása alatt. 
Az ipar(i) és kereskedelmi szabadság és a magánérdek korlátlan 
uralma természetszerűen szaporítja és nyomorítja. Egy végte
lenbe menő szétforgácsolásnak és szétporlásnak nézünk elébe, 
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mely miután meglazítá az összetartozás inait, miután egy szel
lem és jog nélküli arisztokráciát ültetett a pénzeszsákok halma
zán egy kiszivattyúzott sokaság nyakára, a társadalom összeom
lását eredményezi.” ... „A kereszténység is hozzászól e viszo
nyokhoz, hanem inkább általános elvekben, melyek részletezése 
és alkalmazása eszméitől áthatott és felvilágosított férfiakra vár. 
Szent Ferenc nagy szodálista volt; könyörögj érettünk.”

1922-ben megsokasodnak a naplókban azok a megnyilatko
zások, melyek Sík Sándor szerint „a világköltészetben is párju
kat ritkító lapokat” töltenek be „főleg a ’Magasságok* felé és a 
’Soliloquia’ köteteiben.” „...csak ki kell nyitnunk szívünket és 
szemünket, és erre a kinyitásra szinte fogható példával tanít 
bennünket...” (Sík Sándor A misztika útjai Istenhez -  Vigilia 
1950. 2. 73-86 L)

A természet- és Eucharisztia-misztikát kapcsolja egybe az 
alábbi szövegrész 1924. nov. 10-éről (Ö.M. 24.k. 226-227)

„... Az Isten magaslatai vesznek körül, végtelenbe nyúló sza
kadékokkal, örvényekkel, fenyvesekkel Csak úgy tornyosulnak 
egymás fölött... Ah, ezek az óriások, a nagyság, moles, a hatalom 
szimbólumai! Itt vannak az én hegyeim: itt van az Oltáriszent- 
ség, Isten, a valóságos Krisztus, a kenyér helyén ő maga: itt az ő 
életének flórája, itt a szépség s az illat mámora, itt a bűbáj, a 
pompa enthuziazmusa, ami úgy ki van öntve egy virágzó júniusi 
vidékre, s amit föl kell ébreszteni, hogy öröm és dal és elragad
tatás legyen. Itt a fák bokrétái s a bokrok zöldfényes paravánjai 
mögött az élet s az öröm angyalai; ingerkednek, hívogatnak; ké
zenfogva húznak: gyertek mi vagyunk, nézzetek a szemünkbe 
halhatatlanság átélt kis lángjai -  ah igen, pislogó, kialudni ké
szülő lángok. Uram, Uram, Istenem, hegységem, hegyláncom; 
magasságom; alta ara oltárom! A megsemmisülés liturgiájával, 
önáldozásával szeretnélek imádni; a hit s az életfolyam fenékig 
kiüresítésével, fenékig, feneketlenségig akarnálak áldani Cso
dállak s kővé merevedem, élő, érző kőszobroddá -  egyet tesz: 
néz ... néz, egész lénye a nézés, a látás; másra nem jut, már egy 
gondolatra sem... Nem, ne is legyen; hisz a gondolat, az emberi; 
de a csodál ás, az az emberinek a fölfuggesztése, mikor csak az 
isteni foglal el mindent...” (Egy ilyen „misztikus beszédtől” ne
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váljunk el nyelvtanilag teljesen kifogástalan szó- és mon
datfűzést!)

Egy másik: 1922. szept. 2.:
„...Csak a tisztelet emel. Annak, aki tisztel, megnyílik a sze

me, hogy lássa Isten dicsőségét s hallja himnusát; sőt maga lesz 
az Isten éneke. Ah igen, Isten énekelni akar, remekelni akar, 
művész lenni akar; hát ne spárgát s kócot, hanem húrt adjatok 
neki, s ne törmeléket, hanem csengő sziklát hozzatok neki. 
Uram! mily boldog vagyok, hogy imádhatlak, áldhatlak, s hogy 
kezeidben lant, a vésőd alatt formaszomjas márványkő lehetek. 
Adoramus Te!” (Az utolsó mondatban foglalt művészi fohászi
máért megbocsáthatjuk Prohászkának, hogy föntebb kicsit átü
tött német -  nem szlovák, mint ahogyan azt sokan hiszik! -  
anyanyelve.)

III. A katolikus nagygyűlések szónoka

A századforduló esztendejében az ország apostola és tanítója 
számára új működési terület nyűt. Valószínűleg német példára 
Magyarországon is bevezették a katolikus nagygyűléseket. A 
kettő között az volt a fő különbség, hogy az ún. politikai katoli
cizmus (Centrum párt) Németországban sokkal nagyobb töme
geket mozgatott meg mint nálunk a Néppárt. Magyarországon 
éveken át panaszolták az értelmiség távolmaradását a nagy
gyűlésektől. Ahol a szabadkőművesség olyan diadalmasan ter
jedt mint nálunk, ezen nem is szabad csodálkoznunk.

Az „Érdekes a Világ” c. szabadkőműves lap véleménye az 
1910-ben tartott tizedik nagygyűlésről: „Prohászka Ottokárt és 
Giesswein Sándort is hallottuk, akik a magas iskolát lovagolták a 
fekete cirkuszban. Két finom és előkelő lovas ennyi clown közt 
valóban vigasztalan látvány.” (Hermann Egyed, id. mű. 498.1.)

Miért emeli ki a Világ Prohászkát és Giessweint? Való
színűleg ugyanabból az okból, ami Adyt is tiszteletre ébresztette 
Prohászka iránt, ti. magas értelmi színvonala miatt. Igaz, Pro
hászka ezen a nagygyűlésen nem a szabadkőművességet vette 
célba. Ez is megkönnyítette a „Világ” helyzetét, ha nagyvonalú
an tárgyilagos akart lenni.
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Az Összegyűjtött Munkák 13. kötetében Schütz Antal 13 
nagygyűlési beszédet közöl. Az elsőt 1900-ban, az utolsót fél év
vel a halála előtt, 1926-ban mondotta el Prohászka. Ugyanez a 
kötet más helyen, a vegyes beszédek gyűjteményében tartalmaz 
egy további „alkalmi” nagygyűlési beszédet a katolikus autonó
miáról. Napjainkban ez a beszéd különleges jelentőséget kapott.

A 13 programadó beszéden három vezérmotívum húzódik 
végig:

-  az értelmiség katolizálása,
-  a vallás és a tudomámy kibékítése és
-  a szociális kérdés.
A beszédeket Prohászkának az a patetikus hite, sőt meg

győződése táplálja, hogy Krisztus ügye, amelyet szolgál, nem 
veszhet el. A mai világ (vagy talán az akkorié is!?) sok lelkipász
tora rezignáltságának nyoma sincs nála. Ez nem azt jelenti, hogy 
a nehézségeknek nincsen tudatában. A vallástalan ember előtt 
örök rejtély marad, hogy mi adta neki ennek ellenére a lendüle
tet. Prohászka erőforrását a hívő azonnal megtalálja krisztussze- 
retetében és az Oltáriszentség mély tiszteletében.

Rögtön az első beszédből (Katholikus föladatok a tudo
mánnyal szemben -  1900) a tudomány igenlése, a hit és tudo
mány kibékítésének sürgető parancsa szólal meg. Nem kendőzi 
el a kettő ellentétét. Erősen fájlalja a modem ember metafizikai 
érzékének a hiányát és a romboló jellegű kételkedésre való haj
lamát.

„A középkornak mély metafizikai érzéke volt; az újkornak 
nincs; a metafizikából egy ereklyéje maradt, ezzel jár körül, mint 
a mesék bolygó zsidaja a koponyával kezében; ez az ijesztő, 
szemgödrös ereklye: a kétely; nem a methodikus kétely, mely az 
okokat és érveket keresi, s mindenütt azt kérdezi, hogy miért 
van ez így, hanem az a kétely, amely tagad, mely praktikus meg
tagadása a közvetlennek, a világosnak, a hagyományosnak, s 
nem szülőanyja, hanem boszorkánya a haladásnak.” (Ö.M. 13.k. 
161.1.)
A katolikusok kötelessége:

-  a tudomány lelkes, kitartó művelése;
-  a kellően tisztázott természettudományos ismeretek elfo

gadása;
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-  a következő szolgálatokat nyújtani a tudományoknak:
-  rámutatni az igazság örök és változhatatlan alapjára: 

Istenre,
-  keresni a tudományokban az eszményit, „ami a tünemé

nyen túl fakadozik”,
-  a tudománnyal az isteni célt: az Alkotó dicsőségét és a 

teremtmény boldogságát megértetni.
Az 1901. évi nagygyűlési beszéd második felét a szociális gondo
lat kifejtésének szenteli. Ennek keretében szó esik az állami 
mindenhatóságról, amely egy fajta továbbélő jozefinizmus alak
jában erősen éreztette hatását az akkori magyar egyház életé
ben. Ezt az általános szabadelvűségbe egyáltalán nem illő szem
pontot kell figyelembe vennünk, amikor a következő sorokat ol
vassuk. Ezek egyben jó példát szolgáltatnak a jellegzetesen pro- 
hászkai stílusra:

„E túltengő állameszme megakasztja a nemzeti erők fejlő
dését, az élet sokoldalú kivirágzását, s az államból valóságos föl
szívó gépezet lesz, mely minden erőt elnyel; minden az államé: a 
víz, a levegő, a hal, a vad, a pálinka, a só, sör, szén, címek, hiva
talok, hó, rongyok, bányák, gyárak, katonák, s az egyház is. A 
polgár visszavonul, s hagyja az államot gondoskodni jó időkről, 
kapadohányról, porcellánról és gondolatszabadságról, főispá
nokról, szolgabírókról, plébánosokról, kanonokokról és püspö
kökről.”

„E túltengő és elhatalmasodó állammal szemben legfonto
sabb feladatunk a társadalmi erők ébresztése: a társadalmi in
tézményeknek, független szervezeteknek a megteremtése...”

,,Az egyház is szabad legyen. Nincs nyomorúltabb intézmény 
mint az államegyház, mely a hatalom kegyelméből, s nem Isten 
kegyelméből, nem a Szentlélek sugallataiból, hanem a miniszte
rek leirataiból él, s mely egy darabig kegyelt favorita, hogy aztán 
rabnő legyen.” (Ö.M. 13.k. 174.1.)

Kell ehhez hozzátenni valamit? A világnak mely táján nem 
időszerűek különböző fokban és különböző szempontok alapján 
ma is ezek a gondolatok?

A két Piusz emberfeletti értelmi erőfeszítései, XXIII. János 
és a II. Vatikáni Zsinat után sem veszített jelentőségéből az 
1902. évi nagygyűlési beszéd tárgya. Arról a követelményről van
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szó, hogy a közéletet is át kellene hatnia a kereszténység szelle
mének. Mivel itt manapság könnyű valamilyen „pápista theokrá- 
ciát” szimatolni, idézem a már akkor a társadalmi pluralizmus 
alapján álló Prohászkát:

„Nincs köztünk a mai időben szó arról, hogy a vallások 
egyenjogúságát, vagy a lelkiismereti szabadságot, amely törvény
be és a magyar alkotmány sarkalatos tételeibe is le van téve, 
meg akarnók bolygatni. Képtelenség ez a mai világban, hogy a 
szentélyekbe behozzuk a kardot, és hogy ott, ahol a lelkiismeret
nek a szava hallatszik, láncok csörögjenek. Isten ments! Én 
amellett vagyok: szabad érvényesülés az egyesületi és a magáné
letben; az egyesületi életben legyen teljesen szabadverseny; éljen 
a szabadverseny a szellemi világban, szabadverseny a reformáció 
és a katolicizmus közt; nem csinálhatjuk vissza a történelmet, 
nem is akarjuk.”

Viszont kiáll a katolikus keresztények szervezkedési joga 
mellett, s azt is megmondja, miért: „Mi akarjuk, hogy a keresz
tény kultúra a keresztény tiszta erkölcsöt óvja meg az egész vo
nalon.” (Ö.M. 13.k. 181. és 183.1.)

A világiak apostolkodásának a gondolata és a katolikus ak
ció kibontakozása a két világháború közti időszakra esik. Az a 
mód azonban, ahogyan Prohászka a világiak apostolkodását az 
1903. évi nagygyűlésen kifejti, velük szemben felállított követel
ményei -  mint annyi más gondolata -  évtizedekkel megelőzi 
korát.

Kijelenti: a papság nem fér a tömegekhez. „... nézzetek szét 
a világban: nézzétek a nagy városokat bérházaikkal, templom 
nélküli városrészeikkel, kaszárnyaszerű házsoraikkal, pince- és 
padláslakásaikkal; nézzétek azt a hemzsegő, költözködő népsé
get, melynek lelkivilágából kivész az otthon fogalma, melyet ide
ges hajsza kerget, s a munka járma nyom; mit akartok ti fekete 
emberek (= papok) ti hatan, heten a hatvanezer közt? S nézzé
tek, mily veszett áramban úsznak; mi villanyozza idegeiket? Egy 
új világnézet igézete vagy bamba gondatlanság borul rájuk. Mit 
tudnak mindabból, amit hiszünk, szeretünk, amiért lelkesülünk? 
Más eszmények, más érzések jellemzik lelkivilágukat; mi idege
nek vagyunk nekik. Harangszavunk belopódzik ablakaikon; ez. 
az egyedüli keresztény reminiszcencia lakásaikban. Tornyaink,
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mint idejüket múlt, régi emlékek, néznek a háztetők cserépten
gerére s új versenytársaikra, a gyári kéményekre. Éjjel-nappal 
rotációs szörnyetegek hajtják s hintik szét finom dilúciókban az 
újságok révén a kétkedést és az elkeseredést.” (Ö.M. 13.k. 188.1.)

Sajnálom megszakítani az idézetet, mely költőiségében itt- 
ott József Attilát juttatja eszünkbe. De ott is, ahol nincs ilyen 
előrejelzés, versszerű ritmus akad:

„... melyet ideges hajsza kerget, 
s a munka járma nyom...”

A világiaktól példamutató életben megnyilvánuló tetteket 
kér, valamint az új fővárosi katolikus intézmények: a Regnum 
Marianum és „a mi derék Glattfelderünk” művének, a későbbi 
Szt. Imre kollégiumnak a pártolását.

A később „modernizmussal” vádolt püspök 1908-ban „A 
modernizmus és keresztény katolicizmus” címmel mondott 
nagygyűlési beszédet. Aki csak valami keveset is hallott Prohász- 
káról, tudja, hogy 1911-ben Rómában egyházi tilalmi listára tet
ték három kisebb munkáját. Ez fájó sebet ejtett érzékeny és ró- 
mahű lelkén. A vádaskodókra jellemző, hogy „elfelejtették” ezt 
a nagygyűlési beszédet is lefordíttatni és Rómába küldeni. Nyil
vánvaló ugyanis, hogy ez a beszéd teljesen elvette volna az élét a 
három másik írás esetleges „hibáinak”.

„A modernizmus ... a modern emberi szellem állásfoglalása 
a természetfölöttivel szemben... Mint történelmi kritika szét 
akaija szedni az evangéliumot, mint spiritualista irányzat pedig 
új tartalmat készül adni a katolicizmusnak, annyira újat, hogy a 
réginek csak a neve marad meg. Amellett összes értelmi, tudo
mányos előítéletei s szabadságvágya is a tekintély ellen ösztön
zik, s bár hirdeti, hogy az egyházat tiszteli, de ugyanakkor szavát 
nem fogadja meg...” „...szerintük a személyes Isten hite, Krisz
tus istensége, a lélek halhatatlansága sem objektív értékűek...” 
„Az evangélium nem egyéb, mint Jézus emberszerető lelkének 
népfölszabadító programja...” (Ö.M. 13.k. 209-210, 211.1.)

Lehetetlen itt nem éreznünk, hogy két világháború és több
szörös társadalmi fordulatok és fölfordulások ellenére az ember
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szellemi magatartásának hihetetlen „tehetetlenségi nyomatéka” 
feszül, és számára 80 esztendő nem idő.

Az 1909-ben keletkezett nagygyíílési beszéd tárgya a keresz
tény erkölcs a kultúrában. Ebben Prohászka szellemtörténeti 
korszakunk hajnalát a nagy francia enciklopédia megindulásá
nak esztendejére teszi (1762). Mi volt az új gondolkodásmód vi
szonya a kereszténységhez?
„... ezek az úgynevezett modern eszmék részben tagadták a ke
reszténységet, részben ignorálták, de akár tagadták, akár igno- 
rálták, abban egyetértettek, hogy különálló s nemkeresztény ala
pokra fektették az életet; új eszményeket állítottak a világba; új 
medreket vágtak a gondolkodásnak s érzésnek új elvek szerint 
alakították az embert,neveltek ifjúságot, szerettek gyermekeket, 
segítettek szegényeket, szerveztek munkásjólétet; laicizáltak ál
lamot, erkölcsöt, nevelést, házasságot, iskolát, életet, s felesleges
sé akarták tenni Krisztust s kegyelmét.” (Ö.M. 13.k. 219-220.1.)

Igazi prohászkai mondat ez. Ha valaki hangosan felolvassa, 
megtapasztalja, egy nagy gyaloglónak és hegymászónak az 
egészséges tüdejére volt szükség ahhoz, hogy az egyre gyorsuló 
ritmusú mondatot elmondja. Remélem, a tördeléssel sikerült a 
körmondat zenei fölépítését is érzékeltetnem, az egyre gyorsuló 
ütemet és a végén „a zárókódát.”

Ez a legterjedelmesebb nagygyűlési beszéd egyébként azok
nak a nézeteknek a cáfolatára készült, amelyek szerint „Krisztus 
és az ő kegyelme felesleges.”

Ugyanitt olvasható még egy mondat, amelyre könnyű fölfi
gyelni ma, de talán nehezebb lehetett észrevenni 1909-ben a fi
gyelmeztetést. A hitetlen, agnosztikus kultúráról és a pozitivista 
morálról szólva így folytatja: „Mi teremhetne ezen a hideg, át
kozott talajon más, mint önzés, szívtelenség, fajgyűlölet, vadság, 
félműveltség s az élet éjszakai oldalával szemben a teljes erköl
csi bankrót?” Anélkül, hogy nevet tudott volna adni neki, Pro
hászka éles szeme előtt a jövő ködfátyolán át itt a liberalizmus
ból a fasizmusba ill. a nemzeti szocializmusba vezető híd rajzo
lódott ki.

Az a szellemi éleslátás, amelyről már a naplók elemzésekor 
meggyőződhettünk, egy másik beszédben is szembeszökik (1913.
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Ö.M. 13.k. 246-259.1.). Ki merné elintézni egy kézlegyintéssel -  
ez már szerencsére a múlté! -  a következő kijelentéseket:

„S ahogy más-más (ennek a kornak) a filozófiája, úgy más
más a theológiája és a vallása is. Ennek a theológiának nincse
nek tételei, hanem kételyei, s a kételyt megint minden egyes em
bernek szenvedélye, ötlete és hangulata, neveletlensége és fe
gyelmezetlensége inspirálja. Mindenki magamagának vallásala
pító, próféta, pápa és zsinat egy személyben. Nincs az az igaz
ság, melyet kétségbe ne vonnának, s az a hagyomány, melyet 
problémával el ne homályosítanának.” (U.o. 249. 1.) Prohászka 
számára ezek a látleletek nem öncélúak. A bajok gyógyítását ő 
mindenkor a teljesebb, mélyebb, az egész társadalmat átható 
igazi keresztény hitben és a belőle fakadó életben jelöli meg.

Az 1926. évi utolsó nagygyűlési beszédet Prohászka szellemi 
végrendeletének is lehet tekinteni. Három szívügyét köti hallga
tói lelkére:

Az első a vallás és a tudomány viszonya. Bár a nagy pör még 
nincs lezárva, a katolikum és a tudomány közé a „vagy” kötőszót 
nem engedi tenni. Úgy érzi, hogy az ő saját küzdelme, azaz tu
dományos munkássága nem volt hiábavaló. A vallás és a tudo
mány összekapcsolása, szintézise megvalósítható.

Összesen két lapnyi Prohászka „végrendelete” a társadalmi 
kérdés területén. De micsoda két lap ez! 1930-ra megváltozott 
volna Magyarország szociális arculata (és rossz híre) ha a nyil
ván nagy számban jelenlévő püspök és földbirtokos egy szívvel, 
egy lélekkel a gyakorlatban megvalósította volna tanácsait. 
(Gyáriparosokról nem merek szólni, mert belőlük alig lehetett 
jelen több mint féltucat egy ilyen megmozduláson. A két világ
háború közti időszakot feldolgozó írásokból látjuk, hogy nem az 
érintett uralkodó osztály tagjainak, hanem néhány kisembernek, 
így a jezsuita P. Kerkai Jenőnek a szíve gyulladt tettrekészségre 
e szavak hatására.) De mit mondott Prohászka?

1. A munkásosztály tömeges hitehagyása nem Marx Károly 
filozófiájának, a történelmi materializmusnak az eredménye, ha
nem a nyomor, a „gyökérvesztett tömegélet és tömeglélek”, a 
„vagyon, föld, ház, otthon, remény nélküli” proletársors idézi 
elő a hitehagyást.
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2. „A kapitalizmust más termelési módnak kell fölváltania, 
mely a munka és a tőke új kapcsolatán, a munkásnak s tőkésnek 
közösségén épül.” XII. Leóval hirdetjük, hogy a proletariá
tusnak joga van emberhez méltó életre, joga az otthonra, a csa
lád fönntartására, a munkának a termelés gyümölcseiben való 
igazságos részesedésére.”

3. „Valljuk a magántulajdon szentségét, de nem minden ma
gántulajdonét” „... nem a közjóval ellenkező terjeszkedésének 
jogait.” „Nem az elv áttöréséről van itt szó, hanem a mértékről, 
melyben az elv valósuljon.” „...ráállunk a pápa által hangoztatott 
természetjogi és tulajdonjogi alapra”... „s onnan... követeljük az 
állapotokon (való) változtatásokat.” (Ö.M. 13.k.)

A beszéd harmadik részét a laikus apostolkodásnak szenteli. 
Ismét hangsúlyozza, a papság nem tudja az embereket Krisztus
hoz és az Egyházba elvezetni. Ahogyan a kereszténység kezdeti 
korszakában, a római társadalomban a laikusok „inficiálták” 
környezetüket a lelkiségükkel, ugyanígy kell tenniük a mai vilá
giaknak is.

Egyébként ez a beszéd tudósít valamiről, amit ma vallásszo
ciológiai felmérésnek nevezhetnénk. Egy nagy magyar katolikus 
városban (Szeged? Székesfehérvár? -  az Összegyűjtött Mun
kákban Schütz Antal szűkszavú jegyzetei erről sajnos nem tájé
koztatnak) a férfikongregáció tagjai „családlátogatások” formá
jában felmérték a plébániák helyzetét. Sok kellemetlenséget és 
sérelmet vágtak zsebre, de megkapták az egyházközségek igazi 
képét.” „.... keresztény élet helyett vadházasság, csak polgári há
zasság, válófélben lévő házasfelek, elhanyagolt gyermekek, 
ijesztő szegénység, otthontalanság, elkeseredés...”

Sajnos, a beszéd nem tér ki a püspöknek és papjainak a fel
mérést követő tevékenységére, intézkedéseire...

Prohászka rengeteg kisebb-nagyobb alkalmi beszédet mon
dott. Ezek között mai időszerűségénél fogva messze kiemelke
dik az 1902-ben az ún. autonómiai kongresszuson a katolikus 
autonómiáról mondott beszéd. E sorok írójának a javaslatára az 
Egyház-Fórum volt szíves a beszéd teljes szövegét jelen számá
ban kinyomtatni. (A beszéd megtalálható: Ö.M. 13 Jc. 318-322. L).

Prohászka írásai alapján a katolikus autonómiának két -  
ma is nagyon időszerű -  alapgondolata volt: az Egyház, elsődle-
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gesen a hierarchia, függetlenítése az államtól. A második: az 
egyházi önigazgatás növelése minél több világi hívő bevonása 
útján.

IV. A társadalmi kérdés

Bár a témát ez a tanulmány már többször érintette, az Egyház- 
Fórum jelen száma célkitűzésének megfelelően néhány szót kell 
még szólnunk Prohászkának kifejezetten a társadalmi kérdésről 
szóló írásairól. Ezeket az Összegyűjtött Munkák 11. kötetében 
„Kultúra és terror -  A társadalmi kérdés” címen találjuk. Itt 
sem szervesen összefüggő, rendszerbe foglalt írásokról van szó. 
Nem vázolta fel a szociáldemokrácia ideáljaival szembeállítható, 
felépíthető modern „civitas Dei”-t. Ellenkezőleg: tagadta, hogy 
ez egyáltalán megtehető. Realistaként azt tartotta, hogy a laici- 
zált szabadelvű társadalom nem „keresztelhető meg”. Csak az 
egyén térhet meg. Minél többen, minél gyökeresebben térnek 
meg, annál inkább van remény az általános társadalmi javulásra. 
Prohászka világosan látta azt, amit a két háború között sokan 
nem akartak tudomásul venni: a keresztény máz az agyagedény 
gyöngeségét legföljebb takarja, de meg nem szünteti. (Gondol
junk az 1948 utáni időkre, amikor a katolikus népiskolák tanítói 
kara, amely korábban vasárnaponként ott ült a templomban, túl
nyomó többségében nagyon hamar behódolt az új rendnek.)

A „Kultúra és terror” két nagy tanulmánysorozatot tartal
maz. Az első 1893 és 98 között írott hosszabb tanulmányok 
gyűjteménye. Tárgyuk a munkáskérdés és Marx Károly elmé
lete.

A második sorozat 1918-ban íródott. Időszerűségét a szoci
áldemokrácia előretörése adta. Az oroszországi eseményekkel 
nem foglalkozik. Keresztény programot kíván adni az akkor a 
terrortól sem visszariadó szociáldemokrata befolyással szemben.

Az első részből időszerűsége miatt „A papság föladata a 
szociális kérdések körül” c. 1894-ben, a Magyar Sionban megje
lent tanulmányra hívom föl a figyelmet. Köntörfalazástól mentes 
szókimondásának bemutatására egyetlen mondatot idézek: „Ke
reken kimondom, hogy a papság bizony sehol sem tett eleget a 
szocializmust megteremtő gonoszság és pogányság ellen -  sok 
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helyen elkésett, -  máshol meg még most sem tesz semmit.” 
(Ö.M. ll.k . 41.1.)

Az egyház lényegéhez tartozik a hagyományőrzés. Ez lenne 
az egyetlen mentség a papságnak a szociális kérdésben elfoglalt 
tartózkodására. Ez az álláspont azért tarthatatlan, mert a pap
ságnak az igazságosságot kell szolgálnia. Nem prédikálhat a kis 
tolvajok kis bűnei ellen, amikor a liberális szabadfosztogatás 
rendszere többet vétkezik a VII. parancs ellen tíz év alatt, mint 
„valamennyi tolvaj, zsivány és krajcáros csaló a világ kezdete 
óta.” Fölhívja a papokat, álljanak a szegények oldalára, és ne 
hagyják az Egyházat zsandárnak befogni a liberális kapitalizmus 
tulajdonának a védelmében.

A második rész rövidebb lélekzetvételű cikkeinek a megér
téséhez és értékeléséhez az akkori szociáldemokrácia tárgyila
gos ismeretére lenne szükség. Ilyen szellemű értékelés aligha ta
lálható az 1920 után megjelent irodalomban, az 1948 utániról 
nem is beszélve. Az I. Internationálé korában vagyunk. A mi 
térségünkben a szociáldemokrácia inkább egységesen radikális 
mint egymással szembenálló szociálreformer ill. kommunista 
irányzatot mutat. Ha Prohászkának hihetünk, akkor ez a szociál
demokrácia különösen a keresztény érzelmű munkáscsoportok
kal szemben a nyűt terror eszközeitől sem riadt vissza.

Ennek ellenére Prohászka bámulatos megértést tanúsít a 
szociáldemokrácia irányában. Ennek forrása természetesen nem 
a forradalmi ideológia, sem az említett terror, hanem a munkás
ság anyagi és szellemi nyomorán érzett szánalom. Olyan dinami
kus egyéniség esetében, amilyen Prohászka volt, azt hihetnénk, 
hogy keresztény hite fölényének tudatában a keresztényszocia
lizmus magasabbrendűségéről is, győzelméről is meg van 
győződve. Erről szó sincs. O ennél sokkal reálisabban látta a vi
lágot. Egyszerűen tudomásul vette a szociáldemokrácia „helyze
ti előnyét” anélkül, hogy ideológiáját és erőszakos viselkedését 
helyeselte volna. Tisztában volt ellenfele gyengéivel is: „A mar
xizmus egyet lát: egy undok, igazságtalan világot, melyet le kell 
törni, s azt hiszi -  mily esztelen hit - ,  hogy abban az ő világá
ban az emberek majd maguktól jók és szentek és boldogok lesz
nek.” (Ö.M. ll.k . 248.1.)
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Valószínűleg erre a meglátásra alapozva bízik a keresztény
ség, sőt a keresztényszocializmus győzelmének esélyeiben.

1986 nyarán ellátogattam a székesfehérvári Prohászka em
léktemplomhoz. Zárva volt, de előterében kis festett színes kép
pel díszített, méltató hangvételű Prohászka életleírás volt olvas
ható. A templom papja és hívei -  úgy látszik -  ma is büszkék a 
benn nyugvó nagy halottra.

Fehérvárról Pannonhalmára igyekeztem. Az út Bodajk mel
lett visz el. Emlékeztem a Soliloquia 1922. szept. 15-i csodálatos 
soraira:

„Vizek, források, vízerek... (...) ”Vidi acquam,, (= vizet lát
tam -  ószövetségi eredetű liturgikus szöveg kezdete -  JHT) 
Mária neve vasárnapi napsugarait tükröző, kék kristály, olvadt 
lapis lazuli-forrást. Ott a molnár kútja, az a nádas mellett. Azt 
látni, azokat a bugyborékoló kék vízgyöngyöket vagy zöldes sma
ragd köveket nézni... s azt a tisztaságot s átlátszóságot... Szent 
Szűz, tudom, neked tetszik Bodajk!” (...)

„Itt Isten dolgozik, ecsetvonásait csodálva nézem; idomító 
hullámvonásait, a keze járását szemlélem. Letérdelek e vizek 
mellé és úgy imádlak e kinyilatkoztatásaidban, géniuszod felém- 
loccsanásában, arcod fátyolénak el-ellebbenését látom...”

Csoda-e, hogy ezzel a leírással az emlékezetében az ember 
letér az útról, hogy elinduljon a kék lápisz-lazuli kövekkel ékes 
forrás keresésére.

A kegytemplom mellett álló plébánia kihaltnak látszott. Egy 
asszonyt szólítottam meg. Betessékelt egyszerű házába. Előhívta 
az urát, mert nem volt bodajki. Azokról a régi dolgokról, amiket 
én firtattam, nem tudott semmit. A férfi azután egész kis törté
nelmi előadást tartott. Elmondta, hogy a szomszédos bányaföl
tárások miatt minden bodajki forrás elapadt. Eltűnt a kegytemp
lom közeléből a mindig egyenletes hőfokú tó is. Azt a forrást 
pedig, amelyet Prohászka forrásával lehetne azonosítani, 1945 
után egészségügyi meggondolások alapján (!) befödték. Pro
hászka forrása nincs többé!

És ő maga mint forrás?
Valószínűleg soha semmiféle statisztika nem fogja már ki

mutatni, hogy az Összegyűjtött Munkákból hány sorozatot zúz- 
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tak be 1948 után, hogy a zúzadékból készült papíron egészen 
más jellegű eszmék kerüljenek terjesztésre.

De ne áltassuk magunkat: nemcsak azok felelősek e forrás 
eltömődéséért, akik a könyveket zúzdákba küldték.

Röviddel Prohászka halála után a két világháború közötti 
magyar katolikus szellemi élet „példamutató nagy ikerpár”-ja, 
Schütz Antal és Sík Sándor egyértelmű határozottsággal kiállt 
nagysága és életszentsége mellett. 1942-re megindult az orszá
gos mozgalom a boldoggányilvánítás ügyében, majd „fölsőbb 
határozatra” megszűnt. (V.ö. Meszlényi Antal: Magyar szentek 
és szentéletű magyarok, Auróra, München, 1976, 183.1.) Miért? 
Ki tudja? A II. Vatikáni Zsinat ugyan (ismét) nagykorúnak nyil
vánította „Isten népét” csak azt nem írta -  úgy látszik -  köte
lezően elő, hogy ehhez ilyen határozatok feltárása és nyilvános
ságra hozatala is hozzátartoznék.

Meg kellene keresni, meg kellene nyitni az eltömődött for
rást! Sok egyéb kísérlet mellett ezek a sorok is ezt a célt kíván
ták szolgálni.
(A következő oldallal kezdődően közreadjuk a püspök egyik beszédét, melynek 
némely kijelentése ma is elgondolkoztató -  szerk.)

Prohászka Ottokár
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A katholikus autonómiáról (1902)

Mélyen T. Katholikus Kongresszus! Végre tehát szemben állunk a 27- 
es bizottság autonómiai javaslatával, és arról van szó, vájjon elfogad- 
juk-e ezt általános tárgyalás alapjául vagy nem. M.T.K.K., ne fogadjuk 
el! Ha az ember ezt a javaslatot nézi, látja, hogy sok papírba csavart, 
paragrafusokkal átkötött koldustarisznya az egész. Sajnálattal látom, 
hogy a 27-es bizottság és az albizottság annyi munkával, annyi distinkci
óval, annyi disputával és annyi stiláris gyakorlattal végre az ország színe 
elé az ilyen semmiséget tartalmazó javaslattal lép. Nem vetek rá követ, 
hanem csak konstatálom a magam és elvbarátaim nézetét, hogy miféle 
benyomást tett reám ez az egész javaslat: az elmaradottságnak benyo
mását. Ahol gondolat, nagy elv, ahol szellem és tartalom nincs, ott épí
teni, alkotni valamit egyáltalában lehetetlen. Hogyha valaki a magyar 
katholicizmusnak autonómiát akar adni, annak ragyogó elv gyanánt azt 
a nézetet, azt a meggyőződést kell szem előtt tartania, hogy az egyházat 
kiemeli abból a szolgaságból, abból a lealázó szolgai viszonyból, amely
ben Magyarországon tényleg van. Nemkülönben azt is szem előtt kell 
tartania, hogy a közérdeklődést, amely tétlenségben, szellemtelenség- 
ben, hitközönyben nyilvánul meg jelenleg, amely egészen részvéttelen 
az egyház iránt, valamiképen felvillanyozza. Ilyen céloknak elérésére a 
katholikus közönségnek kell valamit adni, amivel foglalkozzék, kell ad
ni valami jogosítványt, amely a szervezetnek értéket és tartalmat adjon! 
Lendület nélkül azonban valamit alkotni akarni, szabadság nélkül létre
hozni akarni valamit, ami az egyháznak jogait biztosítsa és a katholikus 
közönséget igazán eleven érdeklődésre búja, ez lehetetlen.

T.K.K. Ha az ember nézi a javaslatnak tartalmát, nincsen abban 
tulajdonképpen semmi. Ami a községi autonómiákat illeti, azok dolgát 
elvégezheti átlag már most is az iskolaszék; a megyei gyűlés pedig és a 
megyei tanács, a katholikus autonómia szervezetében úgyis egy elsor
vadt gondolat. Ami pedig illeti a katholikus országos gyűlésnek és ta
nácsnak munkakörét, az mind igen kevés jogból, inkább szerény fo
hászkodásból áll, az egész valami tehetetlen nyöszörgés, -  bocsánat az 
inparlamentáris kifejezésért -  de népek, nemzetek, egyházak így be
szélni, nyöszörögni, fohászkodni nem szoktak. Azoknak hangjuk egé
szen más, azoknak hangjuk érces, azoknak követelése nem fohász, ha
nem valóságos vihar, amelyből kiérezze a hatalom, hogy itt valamit ten
ni kell, mert az állapotok tűrhetetlenek.

Azonban egy más vonást is veszek észre, t. Kongresszus, a javasla
ton. Ennek az autonómiai javaslatnak a keretéből úgy néz felénk az 
egyház, mint egy államfogháznak ablakából. Mert bár a hivatalos címek 
megvédik a katholikus egyháznak szabadságát, a gyakorlat tényleg való-
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ságos szolgaság. Államegyházzá degradálják az egyházat, mert csak ál
lamegyház az, amelynek püspökeit az állam adja, amelynek alapítvá
nyait az állam kezeli, amelynek minden szabadságát, lépését az állam 
ellenőrzi, sőt még a papírjait is az állam rovatolja és ellenjegyzi.

Eleven katholikus érzés sohasem veszi azt be magába, hogy a püs
pököt a miniszter adja a katholikus egyháznak. Pedig hiába -  mondom 
-  a főkegyúri jogok címei mentik a dolgot, hanem a gyakorlat ma való
ban amellett szól, hogy a püspököt a miniszter adja. Mi a püspökben 
azt az apostoli, azt az eszményi, azt az igazán atyai vonást akarjuk látni, 
melynél fogva a püspök a lelkeknek atyja, melynél fogva a püspök a 
szegény elhagyatott népnek apostola. Ha valahol, hát a püspökben ke
ressük a krisztusi gondolatot, az apostolt, az atyát: csupa erkölcsi vonás, 
mely az élet, a meggyőződés bensőségéből való s csak a buzgalom 
praxisában szerezhető. Apostol az, aki izzik az eszme hevétől, aki lán
gol meggyőződésének kiterjesztésétől, aki gyóntat, prédikál, akinek ér
zéke van a természetfölötti élet, bűn és erény iránt. Vannak-e ilyen ro
vatok a kultuszminisztériumban? Tudja-e a felekezetien állam fölismer
ni a természetfölötti életet élő papot, van-e a naturalistának érzéke a 
kegyelem iránt? Tudja-e, hogy mikép gondolkozik papjairól a hívő nép 
s püspökjelöltjeiről a szegény elhagyatott papság? Nem tudja, nem tud
hatja, nem ért hozzá. így van az mindenütt, ahol az egyház függetlensé
ge nem teljes. így Franciaországban, hol egy római kardinális állítása 
szerint a legsimább embereket választják ki, hogy azután a Szentszék a 
„legrosszabbak közül kiválassza a legjobbakat”; bizonyára egy méltat
lan s helytelen eljárás.

Nem szólok a jelenlegi gyakorlatról, amint nálunk most a püspöki 
kinevezések ügye kezeltetik; de itt elvekről és rendszerről van szó. Adja 
az Isten, hogy a magyar népnek egészséges érzéke s a kormány tapinta
ta mindig el tudja magától hárítani ezt az immanens veszedelmet. De 
higgyék el, az a materialista szellem, mely az intelligenciát az egyeteme
ken neveli s a közéleten végigkíséri, mely mint hideg északi szél fúj vé
gig az intelligencia világán, ez a szellem nem biztosít minket arról, hogy 
a kormány nem téved-e ma vagy holnap ily végzetes utakra.

Hogy pedig az egyház valóban az állami mindenhatóságnak -  
mondjuk -  államfogháznak ablakából néz ki, azt az a mindinkább ter
jedő nézet is bizonyítja, melyet a miniszter is vall, hogy a legtöbb ke
gyúri jogok valósággal államjogok, és ha mi e javaslat alapján tárgya
lunk, látszólag hitelesítjük ezt a fölfogást; már pedig ki az közülünk, aki 
még a látszatát is nem akarná elkerülni, hogy a katholikus egyházat ál
lamjogi békókba verje. Ha valahol, M.T. Kongresszus, úgy itt kell ün
nepélyes protestációt emelnünk ezen szolgasági herezis ellen, s teljes 
elszántsággal a nyílt, félremagyarázhatatlan fogalmazással ki kell fejez
nünk az ellenkezőt; s ha valaki azt mondja, hogy ez a 48-as törvényho-
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zás folyománya, akkor könnyen kimutathatjuk neki, hogy ez esetben a 
48-as törvényhozás önmagával s az őt hordozó eszmékkel van éles el
lentétben.

A modem állam a politikai szabadság alapján áll, s ez a politikai 
szabadság biztosította számunkra a vallási és egyéni szabadságot. Val
lásszabadság, autonóm rendelkezés lettek e jelszavak, s e hatalommal 
söpörte el a népek szabadsági mozgalma az abszolút királyság sekres- 
tyési önkénykedését. A parlamenti kormányok azzal dicsekszenek, hogy 
az illetéktelen hatalmaskodás tradícióit megszakították s mindenütt 
Európában kimondták az egyháznak is szabadságát. Magyarországra is 
ráhasadt a szabadság hajnala, szabadságot hirdettek mindennek; s mi 
lett a magyar katholikus egyházzal? Mialatt az egyház előbb a királynak 
őkegyúri jogait maga adta s magáénak tekintette, addig most elvették 
tőle jogait, s mialatt minden felekezet szabad lett, az egyház szolga lett. 
Lehetséges-e az? Ez a 48-as szabadság és függetlenség? Valóban, aki 
ezt készakarva tette, szentségtörést követett el a szabadság ellen.

Államegyház nekünk nem kell, semmiféle kiadásban: ez a badarsá
gok egyháza, az evangéliumnak paródiája. Tekintsük meg a történel
met; kezdjék Byzancon, folytassák Angliában, a nagyképűsködő olasz 
tizenketted-hatalmasságokon: nézzék ezeket az önkénykedő, miniszteri 
és királyi sekrestyéseket, ezeket az akadékoskodó bürokratákat, kik a 
szellemet tintába fojtják; mindenütt ugyanaz a tünet: elvész a szellem, 
elnyomorodik az egyház. Erre nézve mondja Montalembert: „Minden 
hatalom, mely megfosztja az egyházat szabadságától, rászedi s elárulja 
azt, míglen elnyomja. Míg az egyházzal karonfogva jár, tiszteletet s ki
váltságokat ad neki, de erőt soha”.

Egy jó autonómiának megalkotása Magyarországon még azért is 
volna szükséges, hogy szervezhetnők benne a társadalmi erőket az egy
házi téren is. A magyar társadalmi élet lapos, az elzüllés nagy, a keresz
ténység pedig gyönge. A nép alacsony kultúrfoka mint a szétmálló, ho
mokos hegyoldal, erős, öntudatos akcióra képtelen. Kisebb városainkra 
is a hitetlenség éjjé borul; a szolid, komoly élet teljes hiánya kisért min
denfelé. Mily szolgálatokat tenne ily körülmények között egy egészsé
gesen megszervezett katholikus autonómia, melyben a közérdeklődés 
fölébresztése által mégis csak föl lehetne villanyozni a tétlen, lelketlen 
tömegeket?! Mert hol van erősebb, hatalmasabb társadalmi intézmény, 
hol van az életet több oldalról felölelő szellemi áramlat, mint az egy
ház? Mennyi impulzust adhat ez az életnek, a tespedt közszellemnek, 
ha alkalmas vezeték által, az autonómiai szervezet által hozzuk a társa
dalommal összeköttetésbe! De autonómia, melynek tartalma nincs, az 
érdeklődést föl nem ébresztheti; az emberek hidegen vesznek róla tu
domást: mit is tehetnének mást?
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Nem tetszik e javaslatban az egyházmegyei gyűlésnek elsorvasztása 
sem. Féltik az egyházkormánynak egységes voltát, s folytonos zavarok 
forrását látják benne felbuggyanni. En sem vagyok amellett, hogy az 
egyházmegyei gyűlés szedett-vedett gyülekezet legyen, hanem igen, 
hogy az egész egyházmegye képviselete legyen.

Az egyházmegyei gyűlés föladata volna a kormánynak elősegítése 
azáltal, hogy fölhívja a kormányzat figyelmét a bajokra, fölkelti az ér
deklődést a veszélyeztetett érdekek iránt s az egész egyházmegyének 
közönségét, értelmi súlyát, nemes vágyait veti latba az érdekek mellett.

A kormányzat ignorálhat sokat; van erő benne, de kell lendítő ke
rék hozzá: éppen úgy a közszellem nem érdeklődik, mert nincs föléb
resztve, s igen sok kérdés pihen a nemtörődés jégkérge alatt, mert a kö
zérdeklődés melege a jégkérget meg nem olvasztotta.

Rengeteg sok a baj, a hiány, a visszaélés, a mulasztás mindenfelé. 
Sok helyen megdermed az élet: nem tesznek semmit, fáznak; az öreg 
urak a békét szeretik s a békével minden harcot már előre elvesztenek. 
Mennyi baj van az iskolaügy terén; mennyi hiány a pozitív alkotások
ban; mennyi hanyagság a templomok s az istentisztelet körül. Ez a kö
zönségnek is baja. E bajokkal szemben nem szabad hallgatni. A trienti 
zsinat ajánlja a synodus dioecesanát; mennyi panaszt, mennyi szabad 
szót hallanánk azokon. De az új időkben is van példánk akárhány, mely 
a bajok orvoslásának ezt a módját ajánlja. A nyilvánosság előtt a bajo
kat szellőztetni gyakran annyi, mint azokat megszüntetni.

A legújabb egyháztörténelem is ajánlja ez eljárást. Konkrét pél
dákra, a német katholicizmusnak fényes példáira hivatkozom; legújabb 
időben Magnus Jocham freisingi tanárra és a jeles Moufang mainzi ka
nonokra. Mindketten megbotránkozva az egyházi állapotokon és az is
kolaügy hiányain, egymást buzdították, hogy e kérdéseket a nyilvános
ság színe előtt is tárgyalják. S tárgyalták is, többi közt az „Augsburger 
Postzeitung”-ban. A történelem az intézmények bajainak leplezését s 
az orvoslásnak lassú, bevárhatlan tempóját nem helyesli. Sok bajt elke
rülünk, ha a reformot erős kézzel megragadjuk.

Mindezek után ismétlem, csak erőteljes, egészséges autonómiát lé
tesítsünk; követeljük jogainkat, ne alkudjunk. Vessük el ezt az egész ja
vaslatot, s alkossunk helyette mást, melyet katholikus elvek hordoznak 
s az egyház szelleme s a modem idők követelnek. Teijesszük e javasla
tunkat azután a korona elé, s érvényesüljön akkor a legfőbb kegyúr 
apostoli érzülete e nyilvánvaló, jogos kívánalmainkkal szemben! Ha pe
dig még így sem sikerülne autonómiát létesítenünk, dolgozzunk tovább, 
küzdjünk, emeljük a népnek katholikus érzületét s bízva-bízom, hogy 
ily vállvetett, bár elnyújtott, hosszú munka meghozza a sikert: az igazán 
katholikus önkormányzatot. (Ö.M. 13.k. 161-169)
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E
Összeállította: Dévény István 

Religionslose Jugend?

A cím, szószerinti fordításban: „vallástalan fiatalság”, s ezt két értele
meben vehetjük: lehet „vallásellenes” és lehet „vallás nélküli”. Ez utób
binak ismét két értelme lehetséges: vallás nélkül maradt, vagy vallás 
nélkülivé vált. A fiatalság esetében mindegyikről lehet beszélni, túl sö
téten látni mégsem szabad. A hittanárok ugyan hosszan sorolhatnák is
kolai gondjaikat, mert munkájuk során nagyon sok -  túlságosan sok -  
fiatallal találkoznak, akik már nem remélik, hogy égető kérdéseikre az 
egyháztól kapnak feleletet. Ugyanakkor éles szemmel néznek minden
re: milyen unalmasok a szentmisék, milyen sokba kerül a pápa utazása 
... A múltba is szívesen néznek vissza: keresztes háborúk, boszorkányül
dözés ...

Hogyan tartsunk hittanórát? Beszéljünk kizárólag szociáletikai 
kérdésekről, hogy legalább „hosszú pórázon” tartsuk a fiatalokat? Mu
tassunk be rendszeresen videófilmeket „szórakoztatásul”? Érdemesebb 
inkább megkérdeznünk: valóban ennyire vallástalanok ezek a fiatalok? 
Egy középiskolás szavai jelzik, hogy „valami nem stimmel”, nem csupán 
a róluk alkotott ítéletünkben, hanem az egész oktatási rendszerünkben 
is. „Életkorunkhoz viszonyítva lelkünk csak félidős, ezért vagyunk huli
gánok. Garázdálkodunk, mert sírni nem akarunk amiatt, hogy mily sok 
mindenre nem tanítottak meg bennünket. Tudunk számolni és olvasni 
... Tudjuk hogyan élnek a rókák, ismerjük a mezei zsúrló növényi szer
vezetét. Megtanultuk, hogy csendben üljünk a padban, s tudunk illedel
mesen jelentkezni. Arra azonban nem tanítottak meg, mit kezdjünk 
életünkkel, rókával és mezei zsurlóval viszont nem találkozunk. Szeret
nénk egy végtelenül erős, mindent megértő Istenben is hinni, aki azt kí
vánja tőlünk, hogy jók legyünk. De még nem mutattatok olyan embert, 
aki azért jó, mert hisz Istenben.”

Akik így beszélnek, nem mondhatók vallástalannak. Legtöbbjük 
mégis kiszáll „az egyház kocsijából” bérmálás (ill. az evangélikusoknál 
a konfirmáció) után, s próbál a maga számára önálló „menetrendet” 
összeállítani. Ilyen körülmények között a hittanámak a fiatalok életét 
kell összekapcsolnia a hit üzenetével. Ez a módszer már alaposan eltá
volodik a régi „katekizmus”-módszertől, ahol az egyház tette fel a kér
dést, s ő is adott rá feleletet. így talán elérhető, hogy „Sitz im Leben” 
teremtődik a fiatalok lelkében. Néhány példa: ha meghal egy osztály
társ, vagy ismerős (értelmes-e az élet, ha ilyen szűkreszabott? van-e ki
tekintés a halál után?); ha a szülők munkanélküliek (mi teszi értelmes-
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sé az életet, ha nincs „teljesítmény”?); ha a természet pusztulásáról jön
nek hírek (érdemes még gyermeket szülni a jövő nemzedék számára?) 
... stb. Az így fölvázolt problémakörön azután óvatosan ajtót nyithatunk 
alapvető kérdések felé (Isten, Jézus Krisztus, egyház ... stb.)

Nyitott szemmel kell járni a fiatalok között. .Akinek van szeme a 
látásra”, az észrevehet sok mindent, amibe beakaszthatja kérdéseinek
horgát. Egész életvitelükből áradnak az üzenetek, s ezeket kapcsolatba 
lehet hozni a hit üzenetével. Látványos eredményhez talán nem jutunk. 
De már az is nyereség, „ha a tanulók úgy hagyják el az iskolát, hogy 
nem tartják értelmetlennek a vallást, nem tartják fölöslegesnek a hi
tet”.

(Reiner Jungnitzsch, Religionslose Jugend? in: Lebendiges 
Zeugnis 44/1989/, 129-136.1.)

Hittanóra az ócska edzőcipőről

Alapállás: „A vallásos nevelés feladata nem csupán az, hogy a hittanu
lók számára értelmezze a hitet, hanem az is, hogy a hit számára is ért
hetővé tegye azt a világot, amelyben a tanulók élnek.” Ok is próbálják 
megérteni életüket, de értelmezésüket ritkán foglalják szavakba. Szim
bolikus jelentésű dolgokkal, tárgyakkal, szimbolikus értelmű cselekede
tekkel van tele az ő életük is. Midennek lehet ilyen iránya: ruhájuknak, 
mozdulataiknak, hajviseletüknek, a kedvelt muzsikának, eleve „titkos” 
értelmű szavaiknak, beszélgetéseik egész „dramaturgiájának”. A fiata
lok életérzése így sajátos „liturgiában” nyer kifejezést -  ha szabad ezt 
a szót ebben az összefüggésben használni. Ha hitoktatásunknak ezzel a 
világgal nincs érintkezése, akkor a szó szoros értelmében „mellébeszé
lünk”, mintegy elbeszélünka fiatalok mellett,s nem érinti meg őket 
egyetlen szó sem.

„Ilyen jelkép az edzőcipő, amelyben valószínűleg sok fiatal életér
zéséből elég sok minden jut kifejezésre, s amelyet sajátos módon értel
meznek és szinte szertartásosan használnak” -  írja Hans Schmid hitta
nár, s elmeséli, mint hívták meg egyszer fiatalok egy udvaron épített 
„klubházukba”. Az egyik fal így nézett ki: fehérre festett háttéren kis 
kék felhők, az egészet átíveli egy szivárvány, a nap elképzelt helyén egy 
piros Coca-Colás doboz, ez alatt függ két befestett ócska edzőcipő. Ar
ra a kérdésre, hogy ez mit jelent, csak ezt a választ kapja: „Jó ez így!” 
Hogy nem adnak magyarázatot, abban nincs semmi különös: szimbólu
mok jelentéstartalmát nem könnyű szavakkal kifejezni. Mit tehet egy 
hittanár? Próbálkozik, megkísérli az értelmezést. Annál is inkább, mert 
az edzőcipő a fiatalok jelentős százalékának szinte már „státusszimbó
lumot” jelent. Nyugodtan mondhatjuk, hogy „valami van” az egész mö
gött. Belemagyarázzuk a jelentést vagy kiolvassuk belőle, nehéz eldön-
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teni, ha a fiatalok hallgatnak. Lényeges feladat úgyis a „hídépítés:” ho
gyan lesz az edzőcipőből hittanóra? Mit érezhet egy fiatal?

„Edzőcipőben tudok járni, rohanni, ugrani, játszani, harcolni, szi
lárdan állni. Minden helyzethez tudok alkalmazkodni, gyorsan tudok 
reagálni. Rendkívüli megterhelést bír ki ez a cipő. Szilárdsága nekem is 
erőt kölcsönöz. Nem történhet könnyen velem valami rossz. Erőt és 
gyorsaságot kölcsönöz. Azokhoz tartozom, akik szintén edzőcipőt hor
danak. Játszhatok velük, győzhetek is, első lehetek. Győzhetek a csapa
tommal együtt. Jól néznek ki az edzőcipők. Könnyű hordani, de van 
bennük valami ünnepélyesség is: a forma, a szín. Tisztogatni sem kell. 
Gyűrődés, karcolás, homok is jól áll rajta. Nem kell semmit rákennem. 
-  S ha agyonstrapált? Az út nyomot hagyott az edzőcipőn. Használat 
közben tönkrement. Kész. Nincs tovább. Elkopott...”

Ezek az elképzelt gondolatok utat nyithatnak „fölfelé”, előbb az 
emberi, s ha jól sikerül, a keresztény világba is. Szilárdnak, keménynek 
lenni, a mai idők egyik jelszavává vált. De a környezet is túl szilárd és 
túl kemény, nem könnyű érvényesülni. Valahol erőforrást kell keresni, 
hogy jól tudjunk ellenállni, de azt is ki kell bírni, hogy elkopunk köz
ben. Jó másokhoz tartozni, jó, ha befogad egy közösség, ha nem állunk 
teljesen egyedül.

A „vallásos ugrásra” pedig egy-egy fiatal nyújthat segítséget. Egy 
iskolai dolgozat témája volt az imádság, s egyik tanuló többek között 
ezeket írta „az imádságban Istennel van kapcsolatom. Ez erőt ad ne
kem, s bátorrá tesz, hogy kibírjam a kemény mindennapokat ... Az Is
ten iránti szeretet azért szükséges, mert ez tesz erőssé bennünket a na
pi élet sok-sok helyzetében.” A világ ebben a felfogásban is kemény, 
szinte ellenséges, amellyel szemben védekeznünk kell. Isten az az erő
forrás, amely képessé tesz a szembeszegülésre. -  Még egy lépés ezen 
túl: másokkal együtt, szövetségben, továbbá ha „elhasználódunk” is, Is
ten őriz bennünket. Mint a „klubházban” mi az edzőcipőt...

(Hans Schmid, Die religionspädagogische Relevanz von abget- 
tragenen Turnschuhen, in: Katechetische Blätter, 110/1985, 
498-507.1.)

Német katolikusok fellebeznek

A német katolikusok központi bizottsága március elején lényegre szűkí
tett fogalmazásban tette közzé az előző ülésen egyhangúlag elfogadott, 
az egyházon belüli dialógusért aggódó nyilatkozatát. Aggodalomra „bi
zonyos egyházi események” adtak alkalmat. A Lefébre érsek által létre
hozott szakadásról, e szakadás következményeiről, Carlo Caffarra, pá
pai morálteológus a fogamzásgátlást emberöléssel azonosító tételéről, a 
római központi hatóságoknak a püspökkinevezésekben való növekvő
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szerepéről, teológiai tanárok fokozott ellenőrzéséről van ebben a nyi
latkozatban szó. A német nyelvterület professzorainak „Kölni Nyilatko
zata” és a hivatalosak reakciója is annak jele, hogy az egyházon belüli 
dialógusból hiányzanak a megfelelő magatartásnormák. Mindezzel kap
csolatban a katolikusok kérdései: 1) Nem támadt hamis feszültség, sőt 
ellentét a kötelező egyházi utasítások és az egyéni lelkiismeret jogos 
igénye között? 2) Nincs az egyházban túlhangsúlyozva az engedelmes
ség erénye a keresztény nyíltság s őszinteség erényének kárára? 3) Ho
gyan tudják katolikusok az egyház lényeges ügyeit a társadalom felé el
fogadhatóan közvetíteni, ha a fölöttesek egyes pontokban tudomást 
sem vesznek a keresztény értéktudatról (vagyis hogy hivatalos szinten 
mellőzik a „sensus fidei”-t, a hívek lelkében kialakult értékszemléle
tet)? 4) Ökumenikus beszélgetésekben hogyan szóljunk meggyőződés
sel arról, hogy a pápa a keresztények egységnek szolgálatában áll, és 
nélkülözhetetlen a teljes egység létrejöttéhez?

A katolikusok központi bizottsága ezért arra kéri a pápát, hogy 
„adja egyértelmű jelét annak, hogy az egyház komolyan veszi a dialó
gust, újra elkezdik ott is, ahol megszüntették, s hogy ebben a dialógus
ban mindenkinek részt kell vennie”. Ez az utóbbi kérés azonban már a 
„Kölni Nyilatkozat” aláíróinak is szól.

A továbbiakban még egyszer szóbakerül Caffarra tétele: a bizott
ság visszautasítja azt az állítást, hogy a fogamzásgátlás „a szabadakarat 
szintjén” egyenlővé tehető az emberöléssel. Végül a teológiai tanárok 
kinevezéséhez újabban megkívánt római „nihil obstat”-ot bírálják. Vál
toztatni kell a vizsgálati módszeren, de nagyobb nyilvánosságra is szük
ség lenne. Eltekintve attól, hogy a vatikáni hivatalokat túlterheli ez az 
új megbízatás, a katolikusok sem értik, miért vezette be az Egyházi 
Törvénykönyv (1983) azt az új törvényt, hogy minden tanári kinevezés
hez a Szentszék jóváhagyása szükséges.

(Herder-Korrespondenz. 43/1989 Április. 188. o.)

Az egyházból való kilépés indítékai

Marieta Blumenau evangélikus lelkésznő a németországi Hannover te
rületén. Lelkipásztorok és az egyházból kilépők között végzett közvéle
ménykutatást. Beszámolójának elbeszélő formáját ez a rövid ismertetés 
megőrzi.

1) Lelkészek az egyházból kilépőkről.
Arra a kérdésre, hogy keresztelnek és esketnek-e, ha az egyik szülő, ill. 
az egyik házasfél nem tagja az egyháznak, meglehetősen egységes vála
szokat kaptam. A  kérelmezőket nem utasítják vissza, de általában ér
deklődnek az indítékok után. A szertartásokban pedig arra töreksze
nek, hogy mindkét fél elfogadhassa a „formulát”. Ha egyik szülő (há-
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zastárs) sem tagja az egyháznak, megpróbálják őket lebeszélni ha nyil
vánvalóan csak a hozzátartozókra akarnak tekintettel lenni. Esetenként 
nagyobb jótékonyságra ajánlott összeget (200 márkát) kémek ezektől, 
ha mégis ragaszkodnak a szertartáshoz, s ezt ellenkezés nélkül meg is 
szokták kapni.

Egyházból kilépettek temetését csak akkor vállalják, ha ez a hozzá
tartozók kifejezett kérése („Én nem a holtaknak, hanem az élőknek 
prédikálok ...”). Egyes lelkészek viszont visszautasítják a kérést, ezzel 
az indokással: tiszteletben kell tartani a megholt döntését, ugyanakkor 
az egyházi temetés is tiszteletadás az egyházközösség részéről. Esetről- 
esetre azonban ezek a lelkészek is engedékenyebbek, ha sikerül ko
moly, a hit mélységeit érintő beszélgetéseket folytatni a hozzátarto
zókkal.

Mi az oka az egyházból való kilépésnek? A lelkészek jelentős része 
a pénzt -  az állam által beszedett egyházi adót -  említi. Ezt igazolja 
látszólag a statisztika: általában férfiak, ill. keresettel rendelkező nők 
lépnek ki az egyházból. Legtöbb lelkész ezért -  meglepő módon -  azt 
állítja, hogy a kilépés nem függ össze a hittel, vagy a hit elvesztésével. 
Azt azonban nem titkolják, hogy esetenként kemény bírálatot kellett 
hallaniok: „nincs az egyházra különösebb szükség”, „túl sokat politi
zál”, „nem lehet eszményként rátekinteni” ...

2) Az egyházból kilépők önmagukról.
Minden számba vehető volt egyháztagot felhívtam. Nagyon sokan uta
sítottak vissza, mások röviden magyarázkodtak a telefonba, összesen 
18 részletesebb beszélgetésre nyűt csak alkalmam. Ezek közül hét 
egyértelműen az egyházi adót jelölte meg kilépése indokául. A részle
tesebb indoklás azonban már eltérő volt. Némelyek nehéz anyagi hely
zetükre hivatkoztak, mások szerint az egyház nem használja fel jól az 
adóból befolyt összeget.

Az egyházból kilépők nagyrésze hosszas megfontolással készült er
re a lépésre. Gyors elhatározásról csak öten beszéltek. Ezekben az ese
tekben általában hirtelen fellépő érzelmi fellobbanásról lehet beszélni 
(pl. csalódás az egyházban, a lelkipásztorban: „nem látogatta meg sú
lyosan beteg apámat”, „pénzbeli segítséget reméltem, de nem kaptam”, 
„ideköltöztünk, sohasem jött el hozzánk” ...)

Meglepő kiegészítő adat: az evangélikus egyházközség egyetlen kilé
pésre sem reagált, pedig a megkérdezettek fele kifejezetten várt arra, hogy 
telefonon felhívják, vagy meglátogatják. Szívesen beszélgettek volna ki
lépésük indokairól, bár -  ezt állítják -  döntésükön ez sem változtatott 
volna. Ezt a mulasztást sokan most rajtam akarták pótolni. Általános 
jellemzésként kétfajta beszélgetési atmoszfrérát tapasztaltam -  fele-fe
le arányban. Egy részükkel hűvösen, tárgyilagosan lehetett beszélni, a 
többiekből azonban erős érzelmi feszültség áradt. Mint valami jégve-
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rés, úgy hullottak a bíráló szavak az egyház ellen. Csak a negatívumot 
vették észre az egyházban.

összefoglalásul: szinte mindegyikük magyarázatában éreztem, 
hogy az egyháztól (és lelkészeitől) elvárják, legyen más, legyen több, 
mint a „profán” intézmények. Senkit se utasítson vissza, de ne sértőd
jék meg, ha visszautasítják. Közeledjen határtalan megértéssel az em
berekhez.

(Werkstatt Gemeinde: Ideen, Berichte, Materialien. Roten
burg. -  6/1988/, 63-76. o.)

Francia forradalom és az „idők jele i”

1789-1989: kétszázadik évfordulója egy történelmi eseménynek, amely 
megváltoztatta Európa arcát. Ha az „Isten ügye” felől tekintünk a fran
cia forradalomra, a következőkről érdemes beszélni.

A forradalom vezetői, az „igazi” forradalmárok ateisták voltak. Ez 
részben érthető, ha a XIV. Lajos óta egyre élesebben kirajzolódó szoci
ális feszültségre tekintünk. A királyok jezsuita gyóntatóinak erkölcsi ál
lásfoglalása nagyon kétséges, a királyi udvar képmutatása, züllöttsége, 
szenteskedése, de nem utolsó sorban a „kis embereket” terhelő szörnyű 
adórendszer, amelynek kedvezményeit a kiváltságos egyház is élvezhet
te, sokakat űzött ki az őszintén vállalt hit világából. Egy leheletvékony 
réteg részesült csupán a privilégiumokból. Az egyház viszont a társada
lom rendjét, felépítését isteni rendelkezésre vezette vissza.

A forradalmat, ateista előjele ellenére Paul Tillich evangélikus teo
lógus (1886-1965) mégis „kairos”-nak, isteni tervekkel „terhes” időnek 
nevezte. Az isteni törvények keltek újból életre -  mondta -  most már 
az emberi jogok formájában. Azon ritka pillanatok közé tartozott ez az 
időszak, amikor az igazságosság és szolidaritás igénye szétrobbantott 
egy társadalmat, s az emberi együttélés számára új formákat akart te
remteni. XVI. Lajosnak is voltak már reformkísérletei, de ezek az egy
ház és a nemesség ellenállásán rendre megbuktak. A társadalmi igazsá
gosság gondolatát most ateisták képviselik. Nem akarunk egyenlőségje
let tenni az „idők teljessége” és a forradalom között, hiszen teológiai 
értelemben az előbbinek egyetlen csúcspontja van, a Megtestesülés. 
Talán mégis beszélhetünk kisebb beteljesülésekről, amelyekben Isten 
embersége hatalmasabb erővel tör be közénk.

A forradalmat a felvilágosodás előzte meg, amely nem csupán új 
célokra figyelt, hanem meghatározta az eszközöket is a célok megvaló
sításához. Milyen lehangoló, hogy az értelem képtelenné vált arra, hogy 
irányítsa, kormányozza az erőszakot. 1792-től kezdődően már a terror, 
diktatúra és a teljes jogbizonytalanság vette át uralmát. Az új „elmélet” 
még a háborút is jogosnak tartotta ahhoz, hogy „testvéri segítséggel”
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ajándékozzon „szabadságot” a többi népnek. Felvilágosodás és erő
szak: két teljesen ellentétes-világ. Igaz, hogy így gyorsabban változik át 
a társadalom, de szabad-e értelmesnek látott cél érdekében emberek 
százait-ezreit-millióit feláldozni?

Az emberi jogok meghirdetésével mégis az „idők teljességének” 
egy (kisebb, ám nem jelentéktelen) pillanata érkezett el, egyúttal nyil
vánvalóvá vált: Isten akarata nem tud árnyékok nélkül meglenni a földi 
életben. Isten akaratával könyörtelenül szembeszegülő erők is azonnal 
mozgásba jönnek.

így a forradalom következtében az egyház nem csupán jogtalan ki
váltságait veszítette el. A vallásszabadságot ugyan először az elidegenít
hetetlen emberi jogok közé sorolták, de később, a terrorista nemzeti 
konvent már egyház- és vallásellenes lett. A kereszténység gyakorlását 
megtiltották, az eddigi időszámítást eltörölték, mintegy kétezer templo
mot feldúltak, az „egyenlőség érdekében” a kiemelkedő templomtor
nyokat is el kellett volna tüntetni.

A katolikus egyház ebben a helyzetben feltehette magának a kér
dést: „Mit vár tőlünk az egyház Ura?” Eredmény: az európai katolikus 
államok között szinte elsőként Franciaországban ért véget az a korszak, 
amely Konstantin császárral kezdődött. Ma a francia tömegeket nem le
het ugyan kereszténynek nevezni, de kétszáz év múltán az egyház rend
kívüli életerőről tesz tanulságot: keresztény írók, költők, bölcse Ikedők, 
zeneszerzők jelentkeztek, de beszélhetünk, a liturgikus megújulásról, 
Taizé vonzóerejéről, a laikusoknak egyre gazdagabb részvételéről az 
egyházak életében...

(Lutherische Monatshefte, 28/1989/, 294-295. o.)

A Francia Forradalom a pápák tanításában

Látványosan ünnepelték meg a franciák a forradalom kitörésének két- 
századik évfordulóját. A Champs Elysées-n, az „eliziumi mezők” 
hosszú sugárútján órákon át vonultak a legkülönbözőbb együttesek -  
énekeltek, zenéltek, akrobatikus mutatványokkal szórakoztatták a mil
liós nézőközönséget, s ki tudja hány százmilliós televízió-élvezőt. Ke
vésbé látványos volt az a tudományos munka, amely a forradalom kap
csán foglalkozott politikai, gazdaságtörténeti, szociológiai, filozófiai, 
ideológiai -  s nem utolsó sorban vallási, teológiai kérdésekkel.

Ez utóbbihoz tartozik az a cikk, amelyet egy vallásszociológiai fo
lyóirat közölt „A francia forradalom és a pápák politikai tanítása a 18. 
század végétől a 20. század közepéig” címmel. A szerző egy közel tíze
zer oldalas dokumentumgyűjteményre támaszkodott, s csak itt-ott egé
szítette ezt ki újabb adatokkal (A.F. Utz /szerk./, La Doctrine sociale 
de l’Église à travers les siècles: documents pontificaux du XVe siècle.
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au XXe siècle. -  Paris, Beauchesne, 1970. 4 kötet). Három témakörrel 
kapcsolatban válogatott a nyilatkozatokból: 1) A Francia Forradalom a 
modem világ kialakulásának történetében, 2) A Francia Forradalom és 
a modem állam kibontakozása, 3) A Francia Forradalom jelszavai, 
„szabadság, egyenlőség, testvériség” a pápák állásfoglalásának tükré
ben. Az eleve szűkreszabott válogatásból csak néhány szemelvényt tu
dunk kiragadni.

1) Meglepő, milyen egyértelműen kapcsolták össze a pápák a for
radalmat a reformációval. A kortárs VI. Pius pápa írta a következőket 
XVI. Lajos kivégzése után: „Ki kételkedhet abban, hogy ezt a királyt a 
hit gyűlöletéből, a katolikus dogmák ellen szervezett támadásban ölték 
meg. A kálvinisták már régóta szövik terveiket, hogy az orthodox val
lást megsemmisítsék. A lelket lassan át is itatták a gonosz tanítások. 
Szünet nélkül árasztják ezt a tanítást olyan könyvek által, amelyek tele 
vannak álnoksággal és lázadással, amelyekhez most az eltévelyedett fi
lozófusok művei is társulnak” (1793, június 17). Az utolsó megjegyzés a 
felvilágosodás bölcselőire utal, s ez abból is nyilvánvaló, hogy néhány- 
sorral alább az „elvetemült” (scelestissimus) Voltaire is szóba került.

Száz évvel később ugyanezt a „sommás” ítéletet olvashatjuk XIII. 
Leó egyik körlevelében (Aetemi Patris, 1879). „A 16. század újítóinak 
ösztönzésére úgy kezdtek filozofálni, hogy nem voltak tekintettel a hit
re, teljes szabadságot adtak az észnek, hogy az, szeszélyeit és képessé
geit követve oda jusson, ahová akar.”

2) Az államelmélettel kapcsolatban elsősorban a hatalom eredeté
nek kérdése érdekes. XVI. Gergely pápa szavai: „Aki szembeszegül a 
hatalommal, az az Istentől meghatározott renddel szegül szembe, s íté
letet von magára. Isteni és emberi jog áll szembe azokkal, akik a láza
dás és zendülés sötét tettei útján akarják tönkretenni a fejedelmek 
iránti kötelező hűséget, s le akarják őket taszítani trónjukról” (Mirari 
vos, 1832). Az „Isten kegyelméből való király” eszméje kis ideig még 
tovább él. IX. Pius pápa állásfoglalása: „A királyok tiszteletre méltó 
fenségére és hatalmára a lázadó nép olyan ellenséges érzülettel tekint, 
hogy megvetendő árulással, minden köteléket levetve, vakmerő gonos
zságtól indíttatva, rövid időn belül már többször tettek kísérletet arra, 
hogy fegyverrel szegüljenek szembe az állam vezetőivel” (Nostis et No- 
biscum, 1849).

Néhány évtized múltán XIII. Leó pápa már így vélekedik: „Szüksé
gesnek tartjuk, hogy megállapítsuk: ha a társadalom vezetőinek megvá
lasztásáról van szó, akkor ez adott esetben sokak választói döntésére 
bízható, anélkül, hogy ebben a katolikus hit valami kivetnivalót találna” 
(Diutumum illud, 1881). Az európai demokráciák érlelődésének kor
szaka ez, s itt érlelődik lassan a katolikus államelmélet is.
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3) Nagyon nehéz eligazodni a forradalmi jelszavak világában. A 
három szó alapjában véve katolikus alapértékeket juttat kifejezésre, de 
a konkrét alkalmazás -  s ezt megelőzően az értelmezés -  területén 
néha egészen eltérő a pápák véleménye, az egyház hozzáállása. Isme
rős, milyen erővel léptek fel a 19. század pápái a lelkiismereti szabad
ság ellen, mert ennek korlátlan hangsúlyozásában a teljes közönyösség, 
közömbösség veszélyét látták. VTI. Pius (1800), XVI. Gergely (1832), IX. 
Pius (1864), sőt még XIII. Leó (1879) nevét lehetne említeni, s a jelzett 
években kiadott tanításukból idézni. Álljon itt inkább XIII. Leó pápa 
„kiegészítő” tétele: „Az egyház a legnagyobb gonddal őrzi azt az igasá- 
got, hogy akarata ellenére senki sem kényszeríthető a katolikus hitre. 
Ágoston nagyon bölcsen figyelmeztet: Csak az tud hinni, aki hinni akar 
(credere non potest (homo) nisi volens).” (Aetemi Patris, 1885).

Az emberi egyenlőségről ősi tanítást őriztek két évszázad pápái is: 
Isten előtt, örök rendeltetését tekintve minden ember egyenlő. Földi vi
szonylatban viszont a tökéletes egyenlőség illúzió, a természet ura a 
szellemi s fizikai képességeket és a föld javait egyenlőtlenül osztotta 
szét -  hangsúlyozta XIII. Leó pápa (1878). Az első nagy szociális en- 
ciklika (Rerum novarum, 1891) viszont a „föld javait” már kihagyta a 
felsorolásból. „A természet teremt egyenlőtlenséget az emberek között. 
Nagyon sok és nagyon mélyreható különbségről kell beszélnünk, ha az 
értelem képességeit, a tehetséget, az adottságokat, az egészséget, a fizi
kai erőket tartjuk szem előtt”. Az evilági javak birtoklásának kérdése 
mégsem szorult háttérbe. Még XII. Pius pápa is (Certum laetitiae, 
1939) inkább etikai szemmel közeledik a kérdéshez: „Mindig voltak 
szegények és gazdagok, s előre lehet látni, hogy továbbra is megmarad
nak, hiszen ilyen emberi dolgokat nem lehet megváltoztatni. Isten 
azonban mindenben a legjobbat akarja, s úgy rendelkezett, hogy a sze
gények és a gazdagok érdemeket gyűjtsenek, erényeket gyakoroljanak 
... Aki mindennapi munkájából él, s méltóan viseli szegénységét, annak 
lelke jó termőföld az erények számára.” Esetleges fellázadást csillapító 
szavak ezek, még akkor is, ha a gazdagokhoz is irányulnak figyelmezte
tő szavak: a szeretet kötelezi őket, hogy gondoskodjanak a szegények
ről és rászorulókról (így szól pl. X. Pius, 1903-ban).

Hasonlóan nehéz kérdés a társadalmi egyenlőség: a hatalom birto
kosainak és a hatalom alatt állóknak „egyenlősége”. A szentpáli „nin
csen hatalom, csak Istentől” tétel talán túl erősen és túl egyoldalúan 
hatott a katolikus társadalomelméletre. „Isten a jogok, s a méltóság 
szempontjából a polgári társadalomban különböző osztályokat hozott 
létre, azért, hogy az állam, az egyházhoz hasonlóan, sok tagból egyetlen 
testet alkosson, amelyben egyik tag nemesebb ugyan, mint a másik, de 
mindegyik szükséges a közjó érdekében” (XIII. Leó, Quod apostolid, 
1978). Ilyen szavak hallatán úgy tűnik, hogy szinte mozdíthatatlanul áll
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a társadalom rendje, mindenki a maga helyén van és -  itt egészíti ki a 
képet a katolikus hívd meggyfeddés -  ennek megfeleld erkölcsi helyt
állása alapján nyer majd végsd ítéletet.

Hogy mit változott az utóbbi időben a keresztény társadalomszem
lélet, annak bizonyságát nyújtja a „Gaudium et spes” zsinati dokumen
tum, mint ahogy a vallásszabadságról (Dignitatis humane) szóló nyilat
kozat is túlhalad a 19. század pápáinak tanításán.

(Paul Ladrière, La révolution française dans la doctrine politique des pa
pes de la fin du XVIIIe à la moitié du XXe siècle, in: Archives de sociences sci- 
ales des religions, 33,1988, 87-112. o.)

Egy keletnémet keresztény békeaktivista
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VIRT LÁSZLÓ

1954-ben született Budapesten, 1985-ben elvégezte a Hittudományi 
Akadémia Levelező Tagozatát. Márton Áronról írt könyve révén vált 
Magyarországon ismertté.

Váijuk a pápát!

A tavalyi Szent István nap óta vendégvárás lázában él az ország. 
Paskai László bíboros-prímás a magyar állam vezetőivel közö
sen meghívta hozzánk a pápát A katolikus egyházfő utazásainak 
szinte szükségszerűen mindig volt politikai tartalma is, gyakran 
a vendéglátó kormányok igyekeztek a maguk számára tőkét ko
vácsolni abból, hogy vendégük személye által a világ érdeklődé
sének homlokterébe kerültek. A nnak, hogy Budapestről épp 
most küldték el a Vatikánba a meghívót, szintén vannak politi
kai okai is. Három-négy éve még elképzelhetetlen lett volna a 
pápa meghívása; úgy tűnik, hogy ehhez a mai képlékeny időkre 
volt szükség. Ezért hasznosnak látszik leszögezni, hogy a min
denkori pápák lelkipásztori szándékukat viszik szét a világba, 
ami a kijelentéseikben egy politikus számára politikainak tűnik, 
az soha nem egy adott politika melletti állásfoglalás, hanem a vi
lág iránti keresztény felelősség kifejezése, amit a zsinati okmá
nyokban és a szociális endklikákban is olvashatunk.

A vendégváró ember kötelessége az a számvetés, melyben 
saját állapotát teszi mérlegre azért, hogy tudja, miképpen állhat 
majd vendége elé, hogy a valódi arcát mutathassa meg neki. Kü
lönben könnyen előfordulhat, hogy az első tavaszi zápor sárba 
mossa arcunkról a kozmetikumokat és tudathasadásos mivol
tunk kerül napvilágra alóla. Ez a számvetés természetesen olyan 
méretekben szükséges, amilyen méretekben részt veszünk a 
vendégvárásban -  a Szentatyát pedig nemcsak néhány egyházi 
vezető és államférfi várja, hanem az égész hazai katolikus egy-
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ház és talán felekezeti hovatartozástól függetlenül az egész ma
gyar társadalom.

Hogy is állunk hát? Hová fejlődött nemzetünk a létező szo
cializmus valóságában? Hol a pásztor, s hol van a nyáj? Mit tet
tünk és mik a tennivalóink? Kérdések, melyek választ várnak.

A régebbi, az idősebbek emlékezetében még élő katoliciz
musról beszélve sokaknak olyan közhelyszerű megjelölések jut
nak az eszébe, mint a „keresztény állam”, vagy a „Mária orszá
ga”, melyek valóságtartalmán éppenséggel lehet vitatkozni, 
mégis ezek az olykor már címke gyanánt használt kifejezések 
életképesek voltak egy bizonyos vallási talajon. Hogy Jézus 
Krisztus értelmezésében nem létezett „keresztény állam”, ahhoz 
nem fér semmi kétség. Hogy van-e olyan jelentős katolikus kö
zösséget magáénak tudó európai ország, melyet történelme so
rán ne ajánlottak volna Mária oltalmába, annak az egyháztörté
nészek a megmondhatói, de hogy Mária nem különböztet az 
egyes országok között, abban biztosak lehetünk. Ha pedig szá
mításba vesszük, hogy ezeket a kifejezéseket talán éppen azok 
használták a leggyakrabban, akik egészen a huszadik századig 
nyújtották az úr-jobbágy világot, akik a gazdatiszti Magyaror
szág haszonélvezői voltak, akkor az is megvilágosodik előttünk, 
hogy a kereszténynek tűnő szavak, bevonulhatnak az ideológiai 
szótárakba is. Ám ennek a népnek nemrég még keresztény el
vekben gyökerező erkölcse volt. Hogy kereszténysége mennyire 
volt tudatos, azon vitatkozni lehetne, és ha nem volt tudatos, ak
kor azért a felelősség nagyrészt a korabeli lelkipásztori munkát 
terheli. Ám ennek a népnek az élete néhány évtizede még a 
megmaradást biztosította.

És ma? A mai élet inkább az egyéni túlélést, a szellemi és 
lelki vegetációt szolgálja. És mi értelme van az olyan életnek, 
melynek egyetlen célja a túlélés? Talán semmi. Túlélünk vala
mit, ... tehát túlélünk, túléljük ezt az évet is ... -  no és aztán mi 
van? Ott vagyunk, ahol a part szakad...

A még most is közelmúltnak tetsző, ám immár letűnt kor 
magyar katolikus egyháza egy felületes szemlélő számára min
denképpen egységesnek -  ha úgy tetszik: pompázatosnak, nagy
szerűnek, jól funkcionálónak, tömjénillatúnak -  tűnhetett, de a 
alá tekintve kitűnt annak hasadásos állapota. Egyrészt államegy-
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ház akart lenni, beépülve az intézményrendszerbe, bekapcsolód
va a földbirtoklásba, igényt tartva egy kis evilági hatalomra is. 
Ez az egyház ugyanakkor fenntartott egy európai színvonalú kö
zépiskolahálózatot, ami a kiváló racionális felkészítés mellett itt- 
ott talán valami eszmei értékrendet is fel tudott mutatni. Annyit 
mindenképpen, amennyit a mai állami gimnáziumaink. Annak 
az egyháznak ez az az eleme, melyet nem söpörhetünk fél kézzel 
az asztal alá. Az viszont, hogy a szintén felekezeti elemi iskolák 
már egyáltalán nem voltak ilyen egységesen magas színvonalúak, 
talán arra is fényt vet, hogy ez az államegyház nem a maga osz
tatlanságában nézte a magyar társadalmat, hanem egy bizonyos 
rétegre alapozva, legalábbis elnézte annak megosztottságát.

A leplezett hasadás másik oldalán azt találjuk, amit legin
kább. népegyháznak nevezhetnénk. Itt találhatók a földnélküli 
jobbágyivadékok, akik elvégeztek ugyan néhány osztályt a fele
kezeti oktatásban, de ők már nem dicsekedhettek a jó iskolájuk
kal, és akik felett azt a bizonyos kis evilági hatalmat gyakorolni 
lehetett, mert az ipari munkásság már nem fért az elszabott ta
karó alá. Itt tömegpasztorációt láthatunk sokszor személyes el
kötelezettség nélkül -  és mégis ez a tömeg tartotta el a nemze
tet, ez a tömeg maradt meg leginkább a nemzet testének, ez a 
tömeg volt az, amelyik a legtovább mert gyermeket szülni. És itt 
találjuk azokat a szegénységben megmaradó lelkipásztorokat is, 
akik az egyháztörténelem során végigvitték azt, ami a klérusban 
hiteles.

A magyar egyháznak ez a hasadásos állapota talán a papság 
személyi összetételén is meglátszott. Voltak szegénységből érke
zők, de voltak középosztályúak is, akik már otthonról magukkal 
hoztak bizonyos kötődést a világi hatalomhoz. A katolikus egy
ház és az állam 1950-ben az utóbbi által diktált és az előbbi által 
kritikátlanul elfogadott elvek alapján „megállapodott” egymás
sal. A következő.években meggyökerezett nálunk egy bizonyos 
lobogó színű jozefinizmus, mely az egyházkezelés Habsburg 
gyakorlatát alkalmazta az új körülményekre. Az egyház tevé
kenysége ezután évtizedekig arra korlátozódott, hogy hasadását 
hűségesen megőrizve, az „államegyházi” oldal igyekezett, jó  vi
szonyt” ápolni az állammal, ami a teljes alárendelődés elfogadá
sát jelentette, a népegyház pedig részt vett az új magyar pogány- 
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ság szentségekkel való ellátásában -  az evangelizáció kísérlete 
nélkül. Azaz hogy; népegyházi oldalon ott látjuk a börtönt is vál
laló katolikus papnak azt a típusát, aki felismerte, hogy a totális 
materializmusra ítélt magyar társadalmat vissza kell vezetni a 
kereszténység tudatos vállalásához, még ha ez csak szigetekben, 
sejtekben, akár csak a család otthonain belül valósítható is meg. 
Sokan voltak ezek a küldetésüket mellébeszélés nélkül vállaló 
papok, vagy kevesen? Ahhoz mindenképpen elegen, hogy kiala
kulhasson egy életáldozatot vállaló új magyar katolikus magatar
tás, mely a legsötétebb években a napi áldozásra szorította 
vissza a tanuságtételét, de ezzel búvópatakká lett a jövő számá
ra. Eközben pedig az államegyház képviselői a , jó  viszony” ápo
lásával dolgoztak a kereszténység üres formák közé szorításán, 
tehát az egyház pártérdekeknek megfelelő elsorvasztásán.

Hogy a magyar társadalom nagy része a történelmi magyar 
felekezetek „hatáskörébe” tartozott egykor, azt tudjuk. De ho
gyan is néz ki a mai magyar társadalom és mit tud magáénak 
ebből az egyház? A kérdésre választ keresve érdemes beleolvas
ni a szociológus testvérpár, Tomka Miklós és Tomka Ferenc ta
nulmányaiba is. Vallásszociológusok lévén az is érződik írásai
kon, hogy mi is (lenne) a kereszténység teendője. Azt olvashat
juk például, hogy a mai felnőtt lakosság fele nyilvánosan vallá
sosnak mondja magát. Ugyanakkor még ebben a gondolatme
netben megtudjuk, hogy az „egyháziasság”, tehát az egyház kö
zösségében megélt hit csak a felnőtt lakosság egyötödét jellemzi 
-  és itt természetesen nincs felekezeti lebontás. Tehát a lakos
ság 30 %-a a „maga módján”, az egyház keretein kívül hívő, az 
egyházra legfeljebb egy-két életfordulón, esküvőn, keresztelőn, 
vagy még azon sem tart igényt. Mit jelent ez? Azt, hogy több 
mint kétmillió ember „hívőként’ utasítja el az egyházat, tehát az 
egyháznak a nem-ateista lakosság túlnyomó részénél, talán két
harmadánál semmi tekintélye nincs. A lakosság fele bizonyos 
szertartásokat igényel ugyan, de a budapesti megkeresztelt gyer
mekeknek talán 10 %-a részesül hitoktatásban! Ehhez még hoz- 
zátehetem azt is, hogy az egyházmegyei hatóságok jelentést kér
nek a plébánosoktól, hogy egyházközségükben mennyi volt az 
egyes szentségek kiszolgáltatásának a száma, de az iránt nem ér
deklődnek, hogy hány alkoholista él ott, hány válás, hány öngyil-
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kosság, hány állami gondozásba vétel történt a „kedves hívek” 
körében. A kozmetikumokat pedig az első tavaszi zápor lemos
sa ....

Vagy beszélhetünk a magukat „vallásosnak” nevezők társa
dalmi megoszlásáról is. Inkább nevezi magát hívőnek egy sze
gény, egy idős ember, egy kevéssé iskolázott, mint egy , jólszitu- 
ált”, egy fiatalkorban járó felnőtt, vagy egy magasan képzett em
ber. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a vallás a hátrá
nyos helyzetűek menedékházává vált, ami már eleve passzivitást 
kényszerít az egyházra. Ezzel a megállapítással ugyanakkor az 
érem másik oldalaként szembehelyezhetjük azt is, hogy a nagy
városi lelkipásztorság erősen szakosodott az értelmiségre és azt- 
is, hogy az anyagi erővonalak egy plébániaközösség életében, az 
ott elfoglalt pozíciókban is felismerhetők. Tehát van egy kisebb
ség, mely éppen a helyzeti előnyét viszi az egyházba. De ellene 
vethetjük e megállapításnak azt is, hogy az aktívan megélt ke
reszténységet talán leginkább továbbvivő kisközösségekben 
egyáltalán nem a máról-holnapra küszködő, alulképzett idős 
emberek vannak jelen, hanem e felsorolásnak minden ellen
pontja. Olyannyira, hogy az ember már-már feltenné a kérdést, 
hogy kibérelték-e a budapesti lelkipásztorok nem kis részét és 
az egyes kisközösségeket. Mert, ha a különféle társadalmi prob
lémák leküzdésében a kisközösségek viselik is a legnagyobb ter
het és nem a vallási sznobok, attól még nagy aránytalanságok fi
gyelhetők meg a kisközösségi munkamegosztásban is. Mintha 
sok helyen túlméretezett szellemi és/vagy lelki élettel csapnák 
agyon önnön küldetésüket. Túl sok a szellemi és lelki önkielégí
tés. Túl sok a „körön kívüliek” felé mutatott ajakbiggyesztés. 
Pedig éppen az tiltaná meg a kisközösségekben is jelentkező 
sznobizmust, hogy tudjuk, egyházunk sokak számára menedék
ház lett ebben a lelket őrlő, immár ténylegesen is materialista 
világban! Ezzel szemben a mostanában értelmiségi pasztoráció- 
nak elkeresztelt „vallásos sóderral” divatosabb köreink úgy fel
hintették egyes katolikus templomok környékét, hogy arra járva 
a kavicscsikorgástól már nem hallani a templom szomszédságá
ban óbégató részegek sajátos imáját -  mellyel azok nem tekin
tik tabunak a második parancsolatot - ,  nem hallani az állami 
gondozásba adott anyanyelvkárosultak egysíkú kórusát és a tö- 
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köb ifjúsági börtön bebokkottamak infantilis röhögését Ez a mi 
végzetes és nagyon vallásos süketségünk. Egy bizonyos lelkipász
tori diszkrzmmáóöval segítünk megőrizni saját (nemzet- és egy- 
ház)testünk hasadását.

Azt mondják, hogy Magyarországon a lakosság közel két
harmada katolikus. Ez bizonyára így van. Viszont akkor igaznak 
kell venni azt is, hogy az elmúlt hannincegynéhány évben végre
hajtott négy-öt milliós „egészségügy? tömeggyilkosságot is 2/3-ad 
részben katolikusok követték el, akár az „anyákat”, akár az „or
vosokat” nézzük. Egy katolikus, akinek ilyen vádakat rónak fel, 
első meghökkenése után azzal védekezik, hogy az érintettek egy 
részét talán már meg sem keresztelték. Na és? Mentség lehet ez 
az egyház számára, melyet nem tekinthetünk csak egy papi tes
tületnek? A  vád azt a kérdést teszi fel, hogy mit ért, mit használt 
a pasztorádónk! De sorolhatjuk tovább: az ötszázezer felé járó 
alkoholista tömegnek a kétharmada szintén katolikus! Az ötvene
zer állami gondozott + ötvenezer otthon veszélyeztetett = a fel
nőtt társadalom által veszélyeztetett százezer gyermek kéthar
mada a veszélyeztetőkkel együtt szintén katolikus! Az évenkénti 
25-30 ezer válást kétharmad részben szintén katolikusok felett 
mondják ki! Az évi harmincezer fiatalkorú törvénysértőből 
húszezret katolikusnak vehetünk! Az egygyermekesek és a gyer
mektelenek kétharmada is immár katolikus! Elmúlt az az idő, 
amikor az egykét a reformátusság bélyegének tekinthettük! 
Ugyan már, mennyivel lennénk „vallásosabbak**?

Várjuk a pápát!
Várjuk a pápát!

Bizonyára várjuk a pápát. Ez abból is kiderül, hogy a legal- 
koholistabb, legöngyilkosabb, legelváltahb Magyarország lakos
sága egyúttal a világ egyik legöregebb népessége is! És az öre
gek nálunk talán még nem hagyományosan, de amióta legalko- 
hohstább, legöngyilkosabb és legeháltabb (= legmaterialistább) 
társadalom lettünk, azóta egyértelműen az egyház tömegbázisát 
jelentik. Tehát a lakosság nem kis hányada az életkoránál fogva, 
mint az elöregedett és elfáradt társadalom alkotója várja a pápát!

És nagy tömegben Magyarországa várják a pápát az ország 
határain khüJ is. Elsősorban talán abban az Erdélyben, ahol a
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katolikus egyház nem szakadt állami és népi oldalra, ahol az 
egyház tekintélye éppen ezáltal is erősödött az elmúlt 40-70 év
ben, ahol az egyház a vezetőivel együtt a népé maradt, talán 
nemcsak a hűség miatt, hanem mert ott valami mást jelent a né
pi katolicizmus, mint a Királyhágó és az Atlanti-óceán közötti 
területen. Erdélyben a magyarok fele, vagy valamivel több, mint 
fele katolikus. Ott a római katolikus egyház ugyanúgy magyar 
egyház, mint például a református egyház. Ez alól csak a Bánát 
Romániához került része jelent némi kivételt, mert ott a néme
tek is magukénak érezhetik a katolikus egyházat, amíg ki nem 
vándorolnak.

Ha a pápa Magyarországra jön, akkor minden magyarhoz 
jön. Az erdélyiekhez is, akik otthon maradtak, akik nem hajlan
dók eljönni onnan, akik nem adják fel a templomaikat sem. Ne
kik tehát már van egy nem is akármilyen ügyük a Szentatyával.

De várják őt a szlovákiaiak. Ott a katolikusok túlnyomó ré
sze szlovák anyanyelvű, a szlovák nemzeti mozgalom radikális 
szárnyát képező evangélikusok kisebbségben vannak a szlovák
ságon belül. A szlovákiai magyar katolikusok pedig az ottani ka
tolikus egyházon belül vannak kisebbségben. Ott tehát a magya
rok és a szlovákok együtt várják a pápát. Várták már a lengyel- 
országi útjait is, de akkor éppen fogytán volt az útlevél. Ha aka
dálytalanul jöhetnek, akkor biztosan fellendülhet az anonim ma
terializmus különleges csehszlovákiai esetében szenvedő katoli
kus lelkűiét is.

Várjuk tehát a pápát. Lehet, hogy a szocializmus nagyon 
széles útján haladva elveszítettük az optimizmusunkat, ami ha 
nem is volt kincstári, de sokáig önbizalmat adott. Úgy tűnik, 
hogy a keskeny úton járva -  amit egyébként Jézus Krisztus is 
előnyben részesített -  inkább megőrizhetjük a bizalmunkat. De 
azt már tudjuk, hogy kár szépíteni magunkat, iszonyatosan meg 
vagyunk tépázva, szörnyen nézünk ki. Nem is akarunk tetszeleg
ni a Szentatya előtt, tudjuk, hogy előző útjai sem katolikus le
ánynevelő intézetekbe vezettek. Kérjük, hogy ha lelkipásztori 
programmal jön -  és mi mással jöhetne! -  akkor az testresza- 
bott legyen.

Mi pedig idehaza ne készítsünk magunknak új magyar vallá
sos takarót!
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BERNHARD HÄRING

A morálteológia válságáról1

A kaukázusi földrengéshez hasonlítható az a megrázó földindulás, ame
lyet az egyházban egy Monsignore idézett elő. A tragédia méretét el
kendőző kísérletek tovább ronthatják a helyzetet. A „Christ in dér Ge- 
genwart” hetilap, amelyet sokan értékelnek, s amelynek hangvétele ál
talában nagyon tartózkodó, ezt írja az egyházban előállt helyzetről 
(1988, december 18.) „Az egyház egészéről van most szó, kivált annak 
szemében, aki nem csupán egyéni vallásosságát akarja ápolni, hanem az 
egész egyház közösségében szemléli hitét, -  márpedig e közösséghez 
mértékadóan hozzá tartozik Róma püspöke. II. János Pál pápa mélyen 
vallásos, mint amilyen X. szent Pius pápa volt. De lelkünk mélyéig 
megrendít a gondolat, hogy most kormányzó pápánk, X. Pius-hoz ha
sonlóan, egy állítólagos modernista irány ellen tesz lépéseket, s egy ma
gasrangú klerikusnak szabadkezet ad, mint X. Pius a följelentéseket 
gyűjtögető Benigni prelátusnak.”

Benignihez hasonlóan most Mons. Carlo Caffarra2, a pápai Late- 
rán-Egyetemen a „II. János Pál-Intézet a házasság és a család tanulmá
nyozására” nevet viselő intézmény előljárósági tagja került a katolikus 
világ közvéleményének homlokterébe. Színvallásában nem leegyszerű
sítő és türelmetlen teológiája a meglepő, hanem az a mód, ahogy maga
biztosan, az igaz hit és a pápához való hűség élharcosának állítja be 
magát. Rómában mindenki tudta róla, hogy viselkedése tapintatlan, s 
azt is sokszor megmutatta már, milyen nagy befolyása van kormányzó 
pápánkra. A morálteológusok általa szervezett kongresszusán tartott 
beszédéhez a pápa elismerő szavakkal csatlakozott, majd sajtókonfe
renciáján maradéktalanul nyilvánvalóvá vált minden, méghozzá az 
egész világ nyilvánossága előtt.3

1 Megjelent az „11 Regno” olasz katolikus folyóirat 1989 január 15.-i számá
ban. A  fordítás a német fordítás alapján készült, amely megjelent „Kath- 
press” Sonderpublikation 2/1989. 6-8. o.

2 Msgr. Carlo Caffarra a Hittani Kongregáció konzultora, a családok ügyei
vel foglalkozó pápai bizottság konzultora, a Nemzetközi Teológusbizottság 
tagja, a pápai Laterán-Egyetemen a „II. János Pál-Intézet a házasság és a 
család tanulmányozására” elöljárósági tagja.

3 A  morálteológusok nemzetközi kongresszusa „Humanae vitae 20 esztendő 
után” címmel 1988 november 9-12.-ig tartotta üléseit Rómában. Szervezete
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Az eredmény megdöbbentő. A földrengést is mindig veszélyesebb 
lökések jellemzik. Elegendő most a papok és laikusok véleményére fi
gyelni, amelyek különböző egyházi lapokban jelennek meg. Megrendült 
a bizalom. Egy eddig ismeretlen szélsőséges álláspont kristályozódik ki, 
amely lassan a pszichológiai egyházszakadás formáját ölti. A „rendíthe
tetlenek” győzelmi énekére már nem hűvös nyugalommal megfontolt 
szavak felelnek, hanem harag, gúny és keserű szarkazmus.

Néhány héttel ezelőtt lelkipásztorok és hittanárok előtt enyhítő 
szavakkal próbáltam lecsendesíteni a vihart. Udvariasan, de határozot
tan mondták: ez most nem segít rajtunk. Mit tegyünk, hogy útját álljuk 
az egyházból való kivonulás néha csendes, néha hangosan hirdetett fo
lyamatának, mit tegyünk a növekvő rómaellenes hangulat ellen?

Mert valamit csakugyan tenni kell, még akkor is, ha ez áldozatba 
kerül. Mindenekelőtt egy kegyetlenül őszinte diagnózisra kell vállalkoz
nunk. Ugyanakkor Isten iránti határtalan bizalmunkat is meg kell őriz
nünk, amennyire csak tőlünk telik, törekednünk kell a kölcsönös biza
lom helyreállítására.

Két alapvetően különböző gondolkodási mód -  ennek negfelelően 
kétfajta következtetési eljárás -  áll itt szemben egymással. Ez az ellen
tét azonban Mons. Caffarra novemberben (1988) szervezett kong
resszusa óta számára oly erős, hogy nagyon nehéz lesz újra megkezdeni 
a dialógust. A jelen helyzetben az a legkétségbeejtőbb, hogy a szigorú 
irányzat legintranzigensebb képviselői kizárólag önmagukat tartják hi
telre méltónak. E „hitelre méltó” egyháziak névsorát láttam a Vatikán
ban. Nem viselkednek ezek úgy, mintha egyedül ők lennének a pápa bi
zalmasai?

Ebből a zsákutcából kiutat kell találnunk. Ezzel kapcsolatban van 
egy kérésem és van egy javaslatom.

Kérésem: Amikor az a hajó, amelyen Jónás a felelősség vállalása 
elől menekült, a legnagyobb veszélybe került, a próféta felajánlotta, 
hogy elhagyja a hajót. Nem kívánom természetesen, hogy Caffarra a 
háborgó tengerbe vesse magát. Mégis nem lehetnének Mons. Berúgni 
utódjai kissé tartózkodóbbak, nem hagyhatnának föl azzal, hogy vész
terhes próféciájukat Péter hajója kormányosának fülébe sugdossák? 
Mindannyiunk sorsáról van szó. Ha kis ideig elcsendesülnének, talán 
megkapnák az Úrtól azt a hatékony kegyelmet, hogy rettentő szigoruk
kal szemben kétely ébred bennük.

Javaslatom: Remélem, hogy szeretett Pápánk látja, hogy itt olyan 
feszültségről van szó, amelynek jeletősége semmivel sem kisebb, mint

a „II. János Pál-Intézet a házasság és a család tanulmányozására”, együtt a 
római Santa Croce (Opus Dei) akadémiai központtal.



Péter és Pál antiochiai feszültségéé. Mindezt a feszültséget erőszaktól 
mentesen, nyűt sisakkal és őszinte szeretetben kell megoldanunk.

Az alábbiakban a két álláspontot szeretném bemutatni. Ezután 
már az egyes püspököket, a katolikus teológiai fakultásokat kellene ál
lásfoglalásra bírni, olyan módon azonban, amely már számol a kölcsö
nös bizalmatlanság sajnálatosan létrejött légkörével. Meg kellene fon
tolni a Rómától elszakadt egyházak, elsősorban az orthodox egyházak 
általános meggyőződését is, de azt is, hogy miként értelmezik ők az 
„ökuménét”.

íme a két álláspont.
Az elsőt Mons. Caffarra világosan megfogalmazta, II. János Pál 

pápa beszéde pedig jelezte, hogy ő maga közel áll Caffarra -  és az ál
tala bemutatott moralisták -  véleményéhez. Ennek lényege: azt a tör
vényt, amely a fogamzásgátlás mesterséges módszereit mindig, minden 
emberi és kultúrális körülmények között, kivétel nélkül erkölcstelennek 
tartja, Isten világosan beleírta az emberi lelkiismeretbe, sőt kinyilatkoz
tatásával meg is erősítette. Aki ezt megkérdőjelezi -  akár a legsúlyo
sabb helyzetben is - ,  az Istennel, Isten szentségével szegül szembe, 
olyanná akar válni, mint Isten, s lehetetlenné teszi, hogy egyházi tanító- 
hivatalról vagy lelkiismeretről beszéljünk. Külön ki kell emelni, hogy ez 
a törvény még azokra a házastársakra is érvényes, akik azért nyúlnának 
mesterséges eszközökhöz vagy módszerekhez, hogy házastársuk egy
háztól való eltávolodását meggátolják.

A másik (Caffarra és barátai által élesen támadott) álláspontot rö
viden így lehet bemutatni:

1. Alapvető kérdésnek nem a módszert, hanem az élet valóban fe
lelős, nemeslelkű továbbadását kell tekintenünk. A házastársak ezt a 
döntésüket Isten színe előtt, türelmesen folytatott beszélgetés nyomán 
hozzák meg, s elsősorban arra legyenek tekintettel, hogy az életet a szá
mukra értékes, bensőséges szeretet és ragaszkodás világában kell to- 
vábbadniok. Ha ez az alapbeállítottság eltorzul -  erős egoizmus vagy a 
gyermekáldás elutasítása által, -  akkor ezt az „erkölcstelenséget” az 
sem hozza rendbe, ha kizárólag „természetes módszert” alkalmaznak a 
fogamzásgátlás érdekében.

2. A módszerre vonatkozóan az orvosi etika alapszabályai érvénye
sek. Nem lehet gyógyszerekhez fordulni, vagy komolyabb orvosi bea
vatkozást alkalmazni, ott, ahol megfelelő diétával, vagy egészséges élet
móddal is nyújtható segítség. Mit jelent ez a mi kérdésünkben?: Nem 
szabad mesterséges módszerekhez folyamodni, ha a családtervezés ter
mészetes -  és mind pontosabbá váló -  módszerével el lehet érni a fe
lelősséggel vállalt „szülői létet”, s meg lehet őrizni a házastársi szerete- 
tet. Az orvosi etikai magatartáshoz hasonlóan viszont alkalmazni sza
bad az „egyenértékűség” (epikia) elvét azokban -  de csak azokban! -
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az esetekben, amikor a természetes „gyógymód” nem segít. Az orvosok 
is csak akkor gondolnak gyógyszeres vagy sebészi beavatkozásra, ha ez 
az élet megmentéséhez és/vagy az egészség helyreállításához elkerülhe
tetlenül szükséges. Mindenesetre szem előtt kell tartani, hogy a felelős 
családtervezésnél alkalmazott mesterséges beavatkozás sokkal komo
lyabb kérdés, mint holmi fejfájás ellen bevett tabletta.

3. Mindazon esetekben, amikor a házastársak ítélete szerint új ter
hesség vállalása felelőtlen tett volna, a módszer kiválasztásánál fel kell 
tenni a kérdést: mennyiben szolgálja ez a házasság egyetemes célját? 
Ápolja-e azt a szeretetet és harmóniát, amellyel a házassági köteléknek, 
a hűségnek és meglévő gyermekeik nevelésének tartoznak? Magzatel
hajtás azonban szóba sem kerülhet.

Konkrét ajánlatom: Hogy az egyház számára olyannyira szükséges 
bizalom légköre újra helyreálljon, kérdezzen meg a pápa egy minden 
gyanún fölülálló bizottság útján minden püspököt, minden teológiai fa
kultást, minden jelentős laikus szervezetet, hogy Isten színe előtti ko
moly megfontolás melyik „modellt” részesítik előnyben, vagy egyenlő 
értékűnek tartják-e a két álláspontot. Meg lehetne kérdezni még ezt is: 
véleményük szerint elegendő-e, ha a pápa véleményét még egyszer vilá
gosan kifejezésre juttatja, s egyúttal felszólít mindenkit, hogy ne nevez
zék egymást kölcsönösen eretneknek, hanem inkább folytassák a dialó
gust.

Azt a kérdést viszont, hogy a pápa által eddig hirdetett tanítást 
mennyiben lehet Istentől kinyilatkoztatott tanításnak nevezni, már nem 
lehet kizárni a későbbi beszélgetésekből.

A kölcsönös bizalom helyreállítása érdekében, s hogy ez minél 
gyorsabban és hatékonyabban megtörténhessék, a Vatikánnak már a 
világegyház megkérdezése előtt egyértelműen ki kellene jelentenie, 
hogy az érintettek tartózkodjanak egymás kölcsönös befeketítésétől és 
az ellenségeskedésektől, de följelentések gyűjtögetését is meg kellene 
tiltania.

Annak a biztosítéknak, hogy ebben a kérdésben feljelentésnek és 
nyomozásnak helye nincs, ki kell teijednie azokra is, akik a püspökje
löltek listáján szerepelnek.

A javasolt világméretű tanácskozás természetesen sok pénzt és fá
radozást kíván, de ezt össze sem lehet hasonlítani a kaukázusi földren
gés utáni romeltakarítási munkálatokkal. Ezt a befektetést azonban el
engedhetetlennek tartom, mert csak így lehet az álláspontokat tisztázni, 
s csak így lehet megteremteni az egyházban a kölcsönös bizalom elmé
lyült és megújult légkörét.

Ha lezárult a kérdezés időszaka, akkor a teljes eredményt világo
san nyilvánosságra kell hozni. Pénzt és fáradozást itt sem kell kímélni, 
hiszen nem kevesebbről van szó, mint az egyházból való további ka-

132



tasztrofális kivonulás megakadályozásáról. Az egyház hitelének légkö
rét is csak így lehet megteremteni, hiszen enélkül az egyesült erővel fo
lyó evangelizálást alig lehet elképzelni.

Máris hallom az ellenvetést: egy ilyen méretű „tudakozódás” elle
ne mond az igazságok hierarchiájának. A felelős családtervezéssel kap
csolatos kérdés, akárhogyan fogalmazzuk is meg, nem áll túl magasan 
az igazságok ranglétráján. Feleletem: Ezt a kérdést egyesek -  mint pl. 
Carlo Caffarra -  immár olyan magasra helyezték, hogy valamiként 
meg kell oldanunk az így teremtett konfliktust. Ahhoz sem fér kétség, 
hogy II. János Pál pápa nagyon nagy jelentőséget tulajdonít ennek a 
kérdésnek. A katasztrofális következmények ellen folytatott harcról azt 
kell mondanunk, hogy „nagyon sürgős”. Ha az erkölcsi földrengés to
vábbi - talán még erősebb -  lökéseit el akarjuk kerülni, akkor energi
kusan szembe kell szegülni Mons. Caffarra következő kijelentésével:

„Az etikai nívóra emelkedett ember, tehát az, aki nem törődik cse
lekedeteinek kihatásaival, történelmi eredményeivel, messze fölötte áll 
az ilyen számítgatásoknak (calcolo)”. (C.Caffarra kézirata, melynek cí
me: „Humanae vitae: 20 artni dopo: Quis sicut Dominus Deus noster?” 
7.o.)

Számunkra magától értetődően sokkal többről van itt szó, mint 
„calcolo”-ról. Inkább nagyon gondosan kell figyelnünk a következmé
nyekre a szeretet mindenre kiterjedő parancsának fényében, szem előtt 
tartva az egyház küldetését, amely arra kötelezi, hogy az üdvösség jóhí
rét minden embernek hirdesse. Felelősséget vállaló etikáról, etikai ér
zületről van szó, hogy az egyház szavahihető legyen akkor is, amikor a 
béke, az igazságosság és a teremtett világ megőrzése érdekében emeli 
fel szavát.

P. Bernhard H äring
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MOLNÁR JÁNOS

1949-ben született református lelkész, az „Ellenpontok’ erdélyi sza- 
miszdat-folyóirat egyik munkatársa. Borossebesről (Arad megye) 
1989-ben települt át családjával Szegedre. Vallomását folyóiratunk 
kérésére fogalmazta meg -  még a december végi fordulat előtt.

Lehetséges a lehetetlen?

És én mondám: Hiába fáradoztam, 
semmire és haszontalan költöttem el 
erőmet: de az Úmál van ítéletem és 
jutalmam Istennél (Ésaiás 49:4)

I.

„Hogyan lehet egy gyülekezetei elhagyni? Bizonyára nagyon ne
héz!” -  szegezte nekem a kérdést-választ, némileg helyettem, 
miután én hallgattam, új de igen kedves ismerősöm. Tényleg! 
Hogy megy ez végbe általában, és hogy is ment végbe bennem? 
A hivatástudat kérdése ez? Egyálatlán milyen fokon nyilvánul 
meg a hivatástudat kényszerhelyzetben? A hivatástudat befolyá
solja-e a menni-maradni kérdésláncolatát? Milyen tényezők ta
szítják a „pásztort” a „nyáj”, vagy talán pontosabban egy „nyáj” 
elhagyására?

Ha a gyülekezetekből való távozást, a z e l h a g y á s  fogal
ma felől nézzük, a kérdés álkérdésnek tűnik első pillantásra. 
Ugyanis a lelkészeket az esetek többségében á t h e l y e z i k .  
Egyik gyülekezetből a másikba. És olyankor senki nem teszi fel 
a kérdést, hogy' miért hagyta ott éppen azt a gyülekezetei, 
amellyel már bizonyos kontaktust teremthetett, aki már ismerte 
(szerette vagy nem szerette, ragaszkodott hozzá vagy esetleg 
szabadulni igyekezett tőle, ezúttal mindegy). Természetesnek te
kintik, hogy bárhova helyezzék, mindenütt Istent és az embere
ket köteles szolgálni, az Úr Jézus igaz tanítványaként. Ott ahol,
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mint Erdélyben a lelkészek állami jóváhagyással és gyakran ha
tósági javaslat következményeként mozdulnak, vagy kénytelenek 
mozdulni addig ismeretlen tájak, emberek felé, a kérdés még ál- 
ságosabbnak látszik. A felsoroltak ellenére tagadhatatlan, hogy 
az erdélyi egyházak és a köréjük tömörülő magyarság sajátos 
helyzete a fent említett kérdésnek súlyt, irányt és célt kölcsönöz. 
Miért?

Az erdélyi református egyház hagyományosan „magyar” in
tézmény. Sajnos lassan egyedül az. Miután a gyulafehérvári püs
pökség és a bukaresti érsekség hierarchikus viszonya tisztázat
lan, egyre nyilvánvalóbb a román állam törekvése, hogy soknem
zetiségűvé, soknyelvűvé, heterogénné és ezek függvényében el
lenőrizhetőbbé zilálják a magyar katolikus egyházat.

A református egyház struktúrája és működési elvei alapján 
demokratikus intézmény, őrzi ősi presbiteri formáit. E formákat 
azonos tartalommal megtölteni már sokkal kényesebb kérdés. A 
püspökök, különösen a nagyváradi, igyekeznek az állami vezeté
si stílushoz hasonló, diktatórikus szellemben kormányozni. Dön
téshozó testületéi a bábok gyülekezete. Alsóbb szinten a presbi
tériumok személyi összetételébe beleszólhat az állam és bele is 
szól. Sajnos sok lelkész, -  (akik egyben a presbitérium elnökei) 
egyszerűen kényelmességből, vagy talán püspöki illetve államve
zetői mintára -  a demokratikus kormányzási mód eme sejtjeit 
elsorvasztja, jóváhagyó és őket igazoló alválasztmánnyá degra
dálja.

A lelkésznek, ha komolyan veszi hivatását, ebben a k o rre 
lációban tehát nemcsak lelkivezetőnek, hanem tanítónak, gazda
sági szakembernek, politikusnak és kulturális irányítónak is kell 
lennie. Más kérdés, hogy a lelkészek igen csekély rétege ismeri 
ezt fel, s ha felismerik is, nem vállalják ezt a súlyos igát. A teoló
giai képzés (nemcsak önszántából) elhatárolja magát attól, hogy 
a sokféle kihívásnak megfeleljen, bár a teológiai diákság részé
ről elhangzott ilyen irányú figyelmeztetés, az 1970-es évek 
elején.
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II.

„Hogyan lehet egy gyülekezetei elhagyni?” Ismert esetekeket 
próbálok megvizsgálni.

1. A főszereplő tisztsége esperes. Többször járt az egyház 
hivatalos képviselőjeként nyugaton. Hogy „szívből vagy színből” 
volt-e a hatóságok szócsöve, nem tudhatom. Tény, az volt. Még 
eseperesként arról volt nevezetes, hogy a Szekuritáté módszereit 
mintául véve tehetségesen figyeltette egymással az arra kapható 
lelkészeket. Nyilvánvaló, hogy az állammal is jó kapcsolatai vol
tak, egyébként nem bíztak volna meg benne, annyira, hogy csa
ládostól útlevelet kapjon nyugatra, akkor amikor már román 
nemzetiségű magasbeosztású személyeket sem engedtek, csak 
egyedül. Nemcsak esperes, gyülekezeti lelkész is egyúttal. A 
„nyája” nem nagyon szerette. Főleg az igehirdetését tartották 
átgondolatlannak és ziláltnak. Önhitt embernek tűnt. Kérdés, 
tudatában volt-e annak, hogy nem szeretik. Vagy az önmagával 
eltelt egyén nem érzékeli a megvetést? Az alárendelt lelkészek 
többnyire utálták, de úgynevezett barátai is tartottak kiszámítha
tatlanságától. Már az első kettős jelöltet állító esperes választá
son hajszál és egyesek szerint csalás választotta el a csúfos bu
kástól. Egyházi karrier előtt állt: jelölték püspökhelyettesnek rö
viddel az események előtt. Ezúttal becsületes volt, visszalépett. 
Ez az ember kintmaradt nyugaton. „Okosan”, előre eltervezve, 
minden értékét át- illetve megmentette. Kintmaradt családjával 
együtt. Hogyan tudta a gyülekezetei, a rábízott egyházmegyét el
hagyni?

Míg esperesként fungált dörgedelmes ítéleteket zúgott-vil- 
lámlott, gyűléseken és magánbeszélgetések alkalmával a más or
szágba távozó lelkészek címére. Ki volt ez az ember, ki ez az 
ember? Egy álszent kígyónál alattomosabb, jellemtelen fickó, 
aki hosszú időn át, a „cél szentesíti az eszközt” módszerével ké- 
szítgette, biztosította útját? Nem sokkal elmenetele előtt kerül
tem konfliktusba vele.

Az. állam a parókia kertjéből akart elvenni egy darabot. A 
presbitérium csodálkozásomra, (úgy ismertem őket, mint akik 
nem szívesen húznak újat a hatóságokkal) nem engedelmeske
dett az elvárásnak. „Épp eleget elvettek már, nem adunk többet
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semmit” -  hangoztatták. Én azonosultam akaratukkal és meg
ígértem, amennyiben rajtam múlik, igyekszem megvédeni őket 
az esetleges kényszerítéstől. A városka tanácstitkára behívatott. 
Előbb azt kívánta, tartsuk a presbiteri gyűlést a néptanácson, 
majd azt, hogy ők is legyenek jelen a templomban tartandó gyű
lésen. Miután a kérés törvénytelenségére rámutattam, fenyege
tőzni és ordítozni kezdett: a Szekuritáté majd elintéz. Megpró
bálták felhívni külön-külön a presbitereket, de miután felvilágo
sítottam őket, hogy nem kötelesek megjelenni, otthonmaradtak. 
Ezt már valamiféle lázadásnak tekintették, s a megyéhez fordul
tak segítségért. Az a püspökséghez fordult. A püspök utasította 
az esperest, vizsgálja ki az ügyet. O azt ajánlotta kérjünk megfe
lelő, hasonló minőségű csereterületet. A Néptanács nem zárkó
zott el egyértelműen a cserétől, de a felajánlott terület mocsa
ras, köves, művelhetetlen, vagyis hasznavehetetlen volt. Elvi 
megegyezés született, miszerint elfogadható csereterület ellené
ben átadjuk a kertet. A megye megelégelte a huzavonát, utasí
totta az esperest, az pedig állandóim telefonált, zaklatott. Végül 
fel kellett tennem neki a kérdést, kit képvisel ő tulajdonképpen: 
az egyházat, vagy az államot? Erre a kérdésre nem felelt, de a 
zaklatást is abbahagyta. S az volt az utolsó beszélgetésünk.

„Pásztor” és „nyáj” kapcsolata akkor egészséges ha ismeri 
, juhait”. Ő nem végzett családlátogatást. Igazi kontaktus közte s 
gyülekezetének tömegei közt ki sem alakulhatott. Problematikus 
volt számára a gyülekezet „elhagyása”? Döntse el az olvasó!

2. A következő példa egy nagyvárosi gyülekezet lelkipászto
ra. Nemrég a legnépesebb egyházmegye esperesi tisztségének 
várományosa volt. Mi okból maradt le a polcról? Nem tudni, 
nem beszél róla. Gyermekei tehetségesek, bejutottak az egye
temre. Egyiküket román vidékre helyezték, másik magyaror- 
szágra nősült. Új, emeletes parókiát építtetett. Az építkezés kö
rül sok cirkusz volt. Elejtett megjegyzései arra engedtek követ
keztetni, hogy az építés legfőbb akadályozója maga a püspök. 
Viszont sikerült állami vonalon támogatókra lelnie (valószínűleg 
nem ingyen) s az akadályokon túljutni. Gyülekezete szerette, 
több forrás is bizonyítja,, hogy rendezte el magában az őt kedve
lő gyülekezet elhagyását?
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Egy háromórás együttvonatozás adott alkalmat hoszabb be
szélgetésre. Amennyire visszaemlékszem, a fenti kérdés fel sem 
merült. Elmondta, hogy milyen otrombán viselkedett vele szem
ben a püspök. Mennyit épített, minden gyülekezetben „nyomot 
hagyott” maga után, a püspök családja évekig nála vendégeske
dett hétvégeken. Mégis az utóbbi időben mellőzték, sértegették, 
végül már fogadni sem akarta a püspök. S hogy a gyermekei szá
mára Romániában nincs jövő. Nép, gyülekezet, mint marasztaló 
vagy akár taszító tényező fel sem bukkant.

3. Esztéta ismerősömmel próbálom feszegetni a közösség 
elhagyásának éretlen vadgeszetenye-burkát. O: a menni-marad- 
ni hétévtizedes kérdése magánügy. Jogom van megoldani az éle
temet és ezért nem tartozom elszámolással senkinek. Szerinte 
akik maradnak, többnyire gyávaságból és kényelemszeretetből 
maradnak. Félnek az újrakezdéstől, a konkurrenciától, a maga
sabb igénytől. Nép, közösség? Szerintem halott fogalmak. Én: 
Még nem tudom, hogy fogok elszámolni annak a közösségnek, 
melynek akarva-akaratlanul vezetője vagyok. Nem lehet a fele
lősséget nem érezni. Pedig csak 140 csonka lelkű, eltorzult jelle
mű, testi, szellemi nyomorba süllyedt emberről van szó. Persze 
nem egy idilli, konfliktusmentes kapcsolat ez. Nem tetszik ez, 
nem tetszik az. Többnyire külsőségek. „Hiába prédikál jól, nem 
úgy néz ki mint egy pap.” „Vágatná már le a bajuszát.” stb. Lé
nyegében, ha zökkenőkkel is együtt tudunk dolgozni. Ő: A te 
eseted speciális. Azonnali visszajelzésre számíthatsz. Én gyakran 
azt sem tudom, kinek írok. Légüres térben mozgok. Legfeljebb 
valaki azt mondja, jó vagy rossz az írás. Az erdélyi magyar kultú
ra ma már nem közösségteremtő és nem közösségcentrikus. Bár 
frazeológiájában gyakran használja ezt a fogalmat. Megértelek, 
nehéz dolgod lesz.

III.

Tényleg! Lehet-e, szabad-e e l h a g y n i  egy gyülekezetét? Ví
vódtam? Igen. Próbáltam bibliai példákat keresni. Egy karácso
nyi versben, Jézus családjának egyiptomi menkülését aposztro
fálva írtam: „Isten is fut, ha bosszú dúl/ s dühöng gyáva zsar
nok./ Leárulóz pénzes tetű,/ s megalkuvó akarnok./” Próbál-
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tam Isten előtt tisztázni magam. Rábízni a döntést. Ha e kicsiny 
gyülekezet szolgálata fontosabb, mint a Tőle ajándékba kapott 
tálentumok kamatoztatása, akadályozza meg elmenetelemet. Én 
továbbra is mindent úgy cselekszem, ahogy eddig. Nem óvatos
kodók, nem hallgatok, amikor beszélnem kellene, nem hazudok, 
mikor igazat kellene mondani. A dolgok úgy alakultak, hogy szá
munkra, rokonaink számára is szinte felfoghatatlan volt. Mintha 
Istennek tényleg „tervei” lennének velünk. Már kezdtem hinni, 
hogy nemcsak a saját célunk az elmenetel, nemcsak önző én
központú gondjaink hordaléka.

Ennek ellenére sokáig nem mertem közölni a gyülekezettel 
szándékunkat. Bár ok volt bőven. Nemcsak a szokványos, (mert 
már-már általános) ugyanakkor fájdalmasan igaz indokok, mint 
a gyermek jövője, iskoláztatása, a férj vagy feleség mellőzése, 
esetleg munkanélkülisége. S ezeket az okokat ha nem is részle
teiben, de nagy vonalakban ismerték. Mégis gyakran jutott 
eszembe egy beszélgetés. A helyszín Magyarfülpös. Szászré- 
gentől mintegy 30 km-re, erdők szorításában települt, a szó szo
ros értelmében istenhátamögötti falu. A szereplők a helybeli lel
kész, a gondnok és én. A gondnok nemrég történt eseményeket 
elevenített fel. Húst loptak a konzervgyárból. Loptak, mert 
nincs. Régebben a gyár dolgozói állami áron vásárolhattak az 
üzemtől két kiló húst minden szombaton. A rendelkezést vissza
vonták. A lopás indoka a hiány. Többeket rajtakaptak, románo
kat, magyarokat, nőket, férfiakat. A férfiakat ájulásig verték, fő
leg a magyarokat. A nőket nem ütötték. Az ajtónyílásba szorí
tották az újjaikat. A bokájukat rugdosták. 10 kg húsért. Munka
helyen letöltendő 2-4 év közti börtönbüntetést kaptak. S örültek, 
hogy nem végezték ki őket, mint ahogy az nagyobb mennyiségű 
húslopás esetén már nem egyszer megtörtént. N E M  H I T 
T E M .  „Nincs miért hazudjak, a fiam is köztük volt. Megmond
ták nekik, ti duplán kaptok, mert magyarok vagytok.” „És mi 
lenne, ha nem lopnának?” „Azt nem lehet. A rományok lopnak, 
s van mindenük. Mi így is, úgy is hátul vagyunk. Nem hagyhatjuk 
magunkat! Aztán még gyávát is csinálnának belőlünk.” A hely
beli lelkész kijelentette, ő már nem bírja tovább. Állandóan fi
gyeltetik. Megy Hollandiába a bátyjához. „Ne hagyjanak maguk 
is cserben minket” -  csordult ki az öregből a keserűség, mint egy
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könnycsepp. „Ha maguk papok is itthagynak minket, nekünk két 
út marad: a kötél vagy a rományosodás.” „Ne keseredjen el 
öreg, ne féljenek, maradunk” -  próbáltam lelket önteni belé. 
Őszintén. Akkor még maradni akartam.

Akkor pedig életünk talán legmélyebb szakadékéból keres
tünk kiutat. Hajléktalanul, hol egyik hol másik szülőnél meghú
zódva, hathónapos pici gyermekünkkel, havi ezer lej rokkantsági 
nyugdíjon tengődve próbáltunk élni, ami nem fedezte egyhavi 
gyógyszereim árát. írógépemet elkobozták, közléstől eltiltottak. 
Feleségem sehol nem kapott álást, még utcaseprőnek sem vet
ték fel. Barátaim egy része nem tudott segíteni, mert épp olyan 
nyomorúságba voltak mint mi. Mások féltek, volt aki köszönni 
sem mert. Rettegésben élt a család is. Anyám újabb házkutatá
soktól tartott, anyósom elzavarta egy rajtunk segíteni akaró ba
rátunkat, mert szekusnak vélte. Akkor az „Ellenpontok” című 
nagyváradi szamizdat folyóirat szerkesztésében való részvétele
mért büntettek. Akkor lehetőség kínálkozott a gyors elmenetel
re. Elvből maradtam. Nem éltem azzal a lehetőséggel sem, hogy 
nevemet, sorsunkat megszellőztessem különféle rádiók világab
lakába állítva. Azt gondoltam, így békénhagynak, engednek dol
gozni. Szarvashiba volt. Teljesen lehetetlenné tettek. Minden fe
nyegetésüket beváltották, kivéve a halálosat, bár erre is történt 
kísérlet. (Marosvásárhelyen a pirosat jelző lámpa mögött vára
kozó kocsisorból kiugrott egy autó, s a tiloson áthajtva szágul
dott felém. Előbb megdermedtem, majd egy ugrással visszaju
tottam a járdára magammal sodorva egy mögöttem lépdelő nőt. 
Mindez másodpercek alatt játszódott le. A tőlem mintegy arasz
nyira elszáguldó autó hátsó ülésén két rendőr ült. A kormánynál 
talán két civil, de ebben nem vagyok biztos. Véletlen lett volna 
ez a különös eset?) Az „Ellenpontok” idején a Bihar megyi Ta- 
máshidán szolgáltam. Bár nem gondoltam, hogy annyira ragasz
kodnak hozzám,, „kiálltak” mellettem. Kérvényezték, hogy ma
radhassak a gyülekezetben. Mint utólag megtudtam, két ember 
kivételével az egész falu aláírta. Ostromolták az esperest, a püs
pököt, a vallásügyi inspektort. Állítólag még a megyei pártbi
zottságot is megkeresték. A hatóságok gúnyt űztek belőlük. Az 
inspektor küldte őket a püspökhöz, a püspök az inspektorhoz. 
Végül az akkori püspökhelyettes megfenyegette a küldöttséget, 
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ha nem hagyják abba az én ügyemben való kérvényezési, a Sze- 
kuritátéval fognak szembekerülni.

Ezektől az emberektől nehéz volt megválnom. A megfélem- 
lítettség romániai fokán elképzelhetetlen szolidaritásról tettek 
bizonyságot. 1983 január végén a községi milicista parancsot ka
pott az írógépem elkobzására. Keresett, de nem voltunk otthon. 
Szüksége lett volna két tanúra, hogy feltörhesse a parókiát, s el
vigye az ominózus közveszélyes tárgyat. Nem akadt egy tanú 
sem. Sem a szomszédok, sem a kocsmában idoggálók, sem ma
gyarok, sem románok, sem cigányok nem vállalkoztak arra, hogy 
közreműködjenek, vagy bár asszisztáljanak a parókia feltörésé
nél. A milicista dühösen rugdosta a kaput, amint az ablakból 
leskelődő szomszédok elmondták, szitkozódott egy darabig, 
majd dolgavégezetlenül távozott.

Nehéz volt elhagyni a borossebesi gyülekezetei is. Nemcsak 
tudatos tényezők játszottak közre, (tudom, hogy szükségük van 
rám, s mégis el kell hagynom őket) hanem ösztönös és megfo- 
galmazhatatlan motivációk is. Ahhoz, hogy megkönnyítsem a tá
vozást, próbáltam bebizonyítani magamnak: a valóságban nin
csenek rám utalva a hívek. És soroltam... Tudok-e reális lelki tá
maszt nyújtani? Az igehirdetésben, imádságban felmutattam, 
hogy Isten a szenvedők oldalán áll. De ezt mindössze 15-25 em
ber hallgatta vasárnaponként. Családlátogatás? A beszélgetés 
folyócskái mindig ugyanabba a fekete tóba ömlöttek: meddig 
hagyja még Isten ezt az őrületet? Vagy: nagyon bűnösnek tekint 
minket Isten, hogy ennyire büntet? Ha rábólintok ez utóbbi vé
leményre a bűnös nemzet (Isten és emberek előtt egyaránt bű
nös!) ideológiájának eddig is oly sok sérülést okozó, életlen se
bészkését használom olyan betegség orvoslására, amire jelenleg 
nem ismerek gyógymódot. Az előbbi megfogalmazás sem intéz
hető el egy kézlegyintéssel, vagy azzal a gyakran használt papi 
huszárvágással, hogy Isten útjai kiismerhetetlenek, vagy hogy az 
O gondolatai nem a mi gondolatiunk. Az elkeseredett, fizikai, 
szellemi, pszichikai megfélemlítettségben nyomorgóknak nem 
teljes értékű vigasz az egyháztörténeti párhuzamok felemlegeté
se. Az Ó- és Újszövetség népének indokolt vagy ártatlan szenve
dése Isten népe és egy ellenséges, pogány világ kontextusában 
megy végbe. A jelenben egy „Istentelen” embercsoport uszít, ta-
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szít egymásnak ugyanabban az Istenben, ugyanabban a Megvál
tóban hívő tömegeket.

Miben tudok hát segíteni? Tanítói, nevelői munkát végezhe- 
tek-e köztük? Törvényesen nem. Ennek ellenére a hivatalosan 
engedélyezett időn (szombat délután kettőtől vasárnap este 
nyolcig engedélyezte az állam a vallásoktatást) túl is foglalkoz
tam az ifjúsággal, ha volt kivel. Máramarosban és Biharban a 
szülők igényelték a gyermekek vallásos oktatását, s azt, hogy ta
nítsam magyarul ímí-olvasni őket. Borossebesen öt év sem volt 
elég, hogy meggyőzzem a szülőket a magyar nyelven folyó val
lásoktatás fontosságáról.

Mint gazdasági szakember tudok-e rajtuk segíteni? Talán 
idegenen hangzik ez a megfogalmazás és igény. De gondoljunk 
arra, hogy Jézus nemcsak a szenvedők leikével, hanem testi 
szükségeikkel is törődött. A lelkészt romániai viszonylatban 
pénzügyi és adminisztratív szempontból is büntetőjogi felelősség 
terheli. Ha jó gazda, tekintélyt szerezhet hívei előtt. Nem vagyok 
született gazda, de a nyomor, az egyházközségek anyagi csődje 
rákényszerített, hogy amit akarattal el lehet sajátítani, elsajátít
sam. Támasz volt-e a hívek számára az a tudat, hogy egyházi 
épületei, pénzügyei rendben vannak, s nem kell emiatt más val- 
lásúak előtt szégyenkezniük? Valamelyest ezt egyöntetűen elis
merték. Viszont az az elképzelés, hogy a hívek ne csak hitbeli- 
leg, de gazdaságilag tömörüljenek, a romániai államgazdasági 
rendszerben lehetetlen.

Politikailag úgy lehet támasz a lelkész, ha felismeri és felvál
lalja népének képviseletét. Én ezt próbáltam tenni. Annak elle
nére, hogy a helyzet alkalmatlan a politizálásra. (Ugyanis egy 
pártvezér kötelező dicsőítése nem tekinthető politizálásnak.) 
Romantikus és patetikus illúziók nélkül, vállalva az előrelátható 
kudarcokat, sőt nevetségessé válást. Az erdélyi magyarságnak 
kollektív jogai nincsenek, egyéni jogok is csak papíron léteznek, 
nem lehet tehát sem pártja, sem szakszervezete, sem egyesülete. 
Nem lehetnek testületileg kijelölt képviselői. Az „önjelöltség”, 
„önreklámozás”, „önmenedzselés”, a „muszáj herkulesség”, a 
mandátumnélküliség sokszorosan hátrányos helyzetekbe, csap
dákba kényszeríti a tenni akarókat. Gyakran visszataszító, csak 
kevesek számára elfogadható, esetenként komikus magatartás- 
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és viselkedési formákat szül. Ezért nincsenek, vagy csak kevesen 
vannak mindenki számára elfogadható, „szimpatikus” képviselői 
az erdélyi magyarságnak. Mit értem el képviseleti kísérleteim
mel? A közösség számára semmit. Személyes sikert? Peremvi
dékre szorítás, belső száműzetés, büntetőhelyek, megfigyeltetés, 
házkutatás, őrizetbevétel, publikálástól való eltiltás, útlevél meg
tagadása, hogy csak a „legbecsesebb” sikerélményeimet sorol
jam. És némi megbecsülés és együttérzés egy igen csekélyszámú, 
szűk rétegben.

Kulturális irányítója, szervezője lehettem-e annak a közös
ségnek, amelyben éltem? Nem. Az évenként háromszor-négy- 
szer engedélyezett templomi ünnepélyeken a gyermekek kiejté
sét kellett csiszolnom, s szószedetet magoltatnom, hogy bár ért
sék és érthetően mondják, amit mondanak. A városka elromá- 
nosított, elideologizált kulturális „életébe” befolyásom nem le
hetett.

Ennyi röviden az, amit próbáltam tenni, vagy tettem. Úgy 
vélem, elég világosan kirajzolódik a cselekvés szükségszerűsége, 
mint követelmény, s a cselekvés lehetetlensége, mint megva
lósulás.

Egy kapcsolat megszűnése akkor fájdalmas, ha a kölcsönös 
szeretet partjait szakítja el egymástól. Az igazi szeretet többnyi
re megmagyarázhatatlan, mint Isten szeretete a bűnös ember 
iránt. Most mégis arra keresek magyarázatot, hogy miért nem 
szerettem a gyülekezetei, amelyet most végleg elhagytam.

Talán elsősorban azért, mert száműzetésként kellett megél
nem odahelyezésünket. Talán azért, mert sok konfliktuson át ve
zetett az út a viszonylagos gyülekezeti fejlődéshez. És milyen ki
csinyes dolgokon állt vagy bukott egy kérdés! A 40 éve néma or
gona megjavításakor, s villamosításakor, azt hittem kitörő öröm
mel fogadják majd megszólalását. Nem ez történt. A kántor pa
naszkodott, hogy nehéz rajta játszani, nehezen mozognak a bil
lentyűk. Az idősebb hívek állították, hogy nem úgy szól, mint ré
gen, túl erős a hangja, pedig a sípállomány ugyanaz, a regiszte
reken semmi változtatást nem eszközöltek, a fújtató mérete sem 
változott. És lehetne folytatni tovább a templom és parókiajaví
tás körüli akadékoskodással, vagy olyan esetekkel, amikor telje
sen magamra hagytak, s egyedül kellett folytatnom a munkát,
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dolog közben sajátítva el a kőműves, ács, vízvezetékszerelés, vil
lanyszerelés legalapvetőbb fogásait. Talán azért, mert oly taka
rékosan bántak a szeretet jeleivel, hogy aztán annál inkább el
halmozzanak vele, amikor tudomásul kellett vegyék eltávozá
sunkat.

Elvileg tehát könnyű lélekkel, szabadulásként kellett volna 
megéljük az elmenetelt. És ezt ők is átérezték. Egyik presbiter
asszonyunk, akit tényleg szerettem a szókimondó, igazágos ter
mészetéért, azzal búcsúzott: legszívesebben belekapaszkodnék a 
tiszteletesúrba, s nem engedném, hogy elmenjen. De mégis azt 
mondom, menjenek, a Jó Isten segítse magukat. Legalább ma
guk megszabadultak, ha mi már nem szabadulhatunk.

Elvileg könnyű szívvel kellett volna e l h a g y j u k  őket. 
Segíteni már nem tudtam rajtuk. Amiben tudtam volna, nem 
igényelték. És mégis csak úgy tudom elhesegeti magamtól az 
árulás fekete hollóit, ha mindent elkövetek, hogy világgá kiált
sam azt a szenvedést, amelyből mi már megszabadultunk, de a 
mieinket továbbra is sárba tapossa.

„Hogyan lehet tehát e l h a g y n i  egy gyülekezetét?”
így-

*  *  *  *  *

1989. december 21-én az „Egyházfórum” szerkesztőségének 
Svájcban élő tagjai táviratban kérték a svájci külügyminisztert, 
Rene Felber Bundesratof arra, hogy „mindent kövessen el azért, 
hogy más országokhoz hasonlóan, Svájc is ítélje el a romániai 
eseményeket és a legkeményebb szankciókat léptesse életbe poli
tikai, diplomáciai és gazdasági téren egyaránt\
A  külügyminiszter másnap egy televíziós nyilatkozatban elítélte a 
romániai államterror brutalitását és örömének adott hangot, hogy 
Ceausescu diktatúráját megbuktatták.
A z  „Egyházfórum” (a szerkesztőség tagjainak személyes adomá
nyain túl) százezer forintot ajánlott fel Románia megsegítésére, 
mely összeg konkrét rendeltetéséről a közeljövőben döntünk és a 
következő számunkban részletesen beszámolunk
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Olvasóink leveleiből

A magyar posta (annak rendje és módja szerint) híven kézbesítette a 7. 
(1989-1) számot. Olvasása nyomán (persze az előző számok olvasása
kor is, de most erősebben) fogott el a bánkódás amiatt, hogy ez a szám 
nem jut el valamennyi magyar rk. és prot. parókiára. No nem azért, 
mert az én interjúm is benne van (aminek persze örülök), hanem mert 
annyira telítve van minden cikk impulzusokkal, hogy ember (pap) le
gyen a talpán az, akinek a szívét, értelmét nem mozgatja meg valame
lyik „kisülés”. Például Erwin Kráutler püspök látomásai az egyházról és 
a Te búcsúd az államegyháztól -  szinte -  rárímelése. Nem tudom, jó-e 
az összehasonlító emlékezésem, de úgy vélem, ez a szám a többit felül
múlja az ökumenicitásban. Amellett kiváncsivá tettél, miben nem ér
tesz egyet a Kölni Nyilatkozattal. Szóval: írhatnám, hogy „gratulálok”, 
de inkább azt írom az olvasók nevében: „köszönjük”, „csak így to
vább”!

ÉJ. ref. lelkész, Debrecen

* * *

A sajtó -  jelenleg -  nálunk is „zöld utat” kapott és így szabadabbá s 
természetszerűleg színesebbé is vált. Mégis várjuk az Egyházfórum szá
mait, annak ellenére, vagy éppen azért, mert olykor egy-egy cikk, írás 
tartalma és eszméje szerintünk vitatható. A józan pluralizmus viszont 
az Egyházon belül is egészséges jelenség lehet.

P.V. plébános, Mo.

*  *  *

Nagy örömmel bukkantam rá egy barátomnál, az Önök által kiadott ta
nulmánysorozatban Bulányi György két, eddig még -  eltekintve a gépí
rásos sokszorosítástól -  kiadatlan müvére egy kötetben. Bulányi Györ
gyöt eddig csak elmarasztaló cikkekből és egy róla megjelent riportból 
ismerem. Nagy érdeklődéssel fogtam a könyvbe, de sajnos csak néhány 
tucat oldalra futotta közös találkozásunk estéiből. A címet azért gyor
san lejegyeztem magamnak, így hazaérve azt kérem hogy -  ha lehetsé
ges -  küldjenek nekem egy példányt e könyvből.

Dr. F.I. gyermekgyógyász, Mo.
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Nagy örömmel vettem kézbe az Egyház Fórum ó.számát. Az ezévi első 
számot! Mivel valaki „elemelte” asztalomról, tisztelettel kérek belőle 
egy újabb példányt.

Jól eső érzésekkel vettem tudomást arról, hogy a Cultores Paris 
papi társulat megalakult! Sajnos itt „benn”, „nálunk” nincs híre ennek. 
Azoknak a sokaknak, akiknek van vaj a fejükön az opportunizmus és 
kollaboranria éveiből összegyűjtve, -  nem érdekük, hogy a Cultores 
Parisnak sikerei legyenek... Mivel magam is 3 esztendei börtönt kaptam 
a békepapok elleni küzdelmeim miatt -  most kötelességemnek érzem, 
hogy csatlakozzam a Cultores Paris-hoz! Kérem, közöljék, hogy ez le- 
hetséges-e? és hogy miként lehetséges? Szeretnék ennek a csoportosu
lásnak küzdelmeiben résztvenni!!!

I.NJ. plébános, Mo.

*  *  *

Kiadványaikból, kérem, hogy sem az én, sem az Egyházmegyei Hatóság 
címére ne küldjenek semmit!

egy magyarországi megyéspüspök

Megköszönöm az Egyházfórum kiadásában megjelent Bulányi-mű szí
ves megküldését.

egy másik magyarországi megyéspüspök

* * *

Igen nagy örömmel vettem kézhez az Egyházfórum 7.számát azért, 
mert végre valóban a fórum szólal meg benne, s nem korlátozódik a 
„Párt” és az állam kritikájára. Ha valóban „független”, akkor tudja ezt 
az irányt követni továbbra is. Remélem, hogy így lesz, s ezért meg
hosszabbítom az előfizetésemet a mellékelt csekkel 4 egymásután kö
vetkező számra.

DrJ.R., NSZK

Mi is reméljük, hogy a jelen számunk előszavában ismertetett újítások 
tovább szélesítik spektrumunkat. A bizalmat pedig köszönjük! -  A  szerk.
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Nummer 9 von Egyházfórum versucht einen Einblick in das 
Problemfeld Kirche und Politik zu geben. Das Thema gewinnt 
in Ungarn eine immer größere Aktualität, weil der Bürger, aber 
auch gesellschaftliche Institutionen große Erwartungen an die 
Kirche und die Christen knüpfen. Politik hieß in der Vergan
genheit Parteipolitik und der Begriff hatte einen bösen Klang. 
Kirche oder Christentum wurden als Feind betrachtet. Später 
unternahm man den Versuch, sie für Zwecke dienstbar zu 
machen, die ihr eigentlich fremd sind. Kurt Koch erörtet in dem 
Hauptartikel dieses Heftes die politische Berufung und Sendung 
der Kirche(n).

Beáta Farkas, Ökonomin und Katalin Gömöri, Juristin 
legen in ihrer Erstpublikation originelle Gedanken über die ge
sellschaftliche Herausforderung für die katholische Kirche in 
Ungarn dar. Eine zwingende Aufgabe für die Kirche(n) ist die 
Vermittlung von humanen Grundwerte innerhalb der Gesell
schaft. Zu diesem Thema führten wir ein Gespräch mit dem 
namhaften ungarischen Soziologen, Elemér Hankiss. Jutta 
Dahl berichtet in faszinierender Weise über den politischen 
Aufbruch einer einfachen Dorfgemeinde.

Tamás J. Horváth würdigt in seiner Studie die Arbeit des 
ungarischen Bischofs Prohászka. Eine Rede von ihm zu 
teilweise auch heute noch aktuellen Problemen der katholischen 
Autonomie illustriert seine progressive Denkweise. Wir ver
öffentlichen weiter den aufsehenerregenden Artikel von B. 
Häring ”11 Regno” über die Krise der Moraltheologie und des 
innerkirchlichen Dialogs. Dem folgen die in der letzten Ausgabe 
von Egyházfórum eröffneten Rubriken: Perspektiven und Zeit
schriftenrundschau, zusammengestellt von István Dévény.

László Virt hat sich im kirchlichen Alltag umgeschaut und 
berichtet über die desolaten Zustände. Er skizziert, welche Vor
bereitungen bis zum Papstbesuch 1991 getroffen werden müß
ten. János Molnár, ein Pastor der siebenbürgischen reformier
ten Kirche, setzt sich mit dem Gewissenskonflikt auseinander, in 
den er durch seine Flucht aus Rumänien geraten war.

Die aktuellen Beiträge im Heft 9. des Egyházfórums berüh
ren wieder einen Problemkreis, an dessen Grundthematik sich 
die Geister scheiden. Wir hoffen damit einen Dialogbeitrag ge
leistet zu haben, hin, zu einem gemeinsamen > Kirchenforum <.


