
ESZMEK ~S T€NYEK
Mind a húsz zsinat, amely meg

előzte a második vatikáni zsinatot, ar
ról tanúskodott, hogy az egyház va
lamiféle történeti változás-t észlelt,
amely kívánatossá tette, hogy fölül
vizsgálja jelenlétének és működésé

nek rnódiaít ebben a világban. Együtt
járt ezzel azoknak a szellemi áram
latoknak megvitatása is, amelyek a
katolikus val1ást veszélyeztették, fl a
tisztánlátás okából a hítletéteményre
támaszkodó új dogmák meghatározá
sa. A második vatikáni zsinatnak így
míndenképpen szembetűnő [ellegzetes
sége - amellett, hogy betűszerinti ér
telemben is "egyetemes", míután a
résztvevő püspökök a világ valamény
nyi táját és az emberiség valamennyi
faj át képviselik -, hogy nem kellett
és nem kell tárgyalnia semmi olyan
kísérletről. amely katolikus címke
alatt tudatosan és közvetlenül próbál
na eltérni az egyház által vallott és
hirdetett tanítástól. Magának a törté
neti változásnak pedig, amelyet ösz
tönzőként fel kellett ismerni, kétségkí
vül legfontosabb sajátossága a "szak
rálísnak", a ,,szentnek" megfogyatko
zása, aláhanyatlása, nem ritkán eltű

nése a modern ember körében.

Mario Gozfini, akinek Concilio aper
ta című könyvéből már legutóbb is
idéztem, méltán hívja fel figyelmün
ket arra, hogy a szakrális hosszú szá
zadokon át látható szerepet vitt mind
az egyének, rnínd a közösségek életé-
ben. Politikában, kulturában, szoká
sokban érvényesültek, közrejátszottak
vagy utalások formájában legalább is
hangot kaptak a vallási vonatkozások.
Ma ellenben egészen más a helyzet. Az
állam Iaicitása olyan valóság, amelyet
úgyszólván általánosnak és teljesnek
mondhatunk. A' tudományos gondol
kodás merőben profán vágányori ha
lad. A szociológíaí adatfelvételek és
a közvélernény-kutatások eredményei
hideg tárgyilagossággal mutatják be,
hogy a modern ipari társadalomban
miként veszít tért a vallás, egy olyan
folyamatban, amely egyelőre törvény
szerűnek és visszafordíthatatlannak
látszik. AJhogyan Garrone toulousei
püspök állapította meg: "Gyöker~en

új helyzetben vagyunk. mert eddig
még nem volt példa arra, hogy ilyen
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mértékben hiányozzék minden vallási
bélyeg a világ strukturáiról."

Nem egyszerűen véleményez, amely
ellen érveket hozhatnánk fel, hanem
rideg tények leszögezése, amit oko
sabb, ha tudomásul veszünk. Nem azt
jelenti ez, hogy könnyű szívvel tér
jünk fölötte napirendre, mert ez fe
lületesség vagy megfutamodás lenne,
hanem vegyük tudomásul azzal az el
határozással, hogy megpróbáljuk meg
találni ebben az új helyzetben is az
új lehetőségeket. Mert az az egy föl
tétlenül bizonyos, hogy az üdvös visz
szahatás korántsem a múlt szakrális
viszonyainak visszasírása és a laícizált
jelen elutasítása, s még kevésbé az
eleve kudarcra ítélt törekvés, amely
meg akarná áIlítani a történeti folya
matot.

Annál inkább hangoztatnunk kell
ezt, mert kétségtelenül vannak kato
likusok, főleg a kapitalista országok
ban, akiknek meggyőződésük, hogy a
hitnek nemcsak a terjedés, de a pusz
ta fennmaradás okából is abszolút
szüksége van, kedvező társadalmi
szerkezetre, amin lényegében a kor
mányzattal való hatalmi összefonódást
értik. A legnagyobb veszedelemnek
a laicizált államot, s még inkább a
materialista, ateista elveket valló köz
hatalmat tartják, amelyet szerintük
mindenekelőtt politikai síkon kell le
küzdeni. Ok azok az intranzigensek 
jegyzi meg Gozzini -, akik mindany
nyiszor botrányt és árulást kiáltanak;
amikor hallantok kell, hogy más ka
tolikusok - nemcsak világiak, de egy
háziak is - nyíltságot és nyitottságot
hirdetnek a világ felé, türelmességet
és párbeszédet kívánnak, sőt mindab
ban, ami emberségesebb viszonyokat'
céloz e földön, együtt is akarnak mű
ködni a nem-hívőkkel, a szakrálistól
elzárkózó világ képviselőivel.

Ezek a "más" katolikusok ugyanis
inkább arra emlékeztetnek, hogy a ke
resztény hit úgy vert gyökeret és erő

södött meg a lelkekben, hogy nem tá
maszkodott semmiféle politikai hata
lomra. Ezek a katolikusok nem sikla
nak el a krisztusi rendelés fölött,
amely a "kovász" szerepét szánja a
kereszténységnek, függetlenül attól,
hogy milyen formákat ölt a történeti
szövedék, amelyen belül működni tar-
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tozík, Nekik is fáj, hogy napjainkban
a társadalom annyira eltávolodott a
vallástól, de komoly és állandó lelki
ismeretvizsgálatot sürgetnek abban a
tekintetben is, !hogy mekkora részük
volt-ebben azoknak a keresztények
nek, akik meg nem felelő, méltatlan
viselkedésükkel rontották és rontják a
kereszténység hitelét. Szerintük a tü
relmesség és a párbeszéd szükségsze
rűen következik az evangéliumi szere
tetből, amely kötelességünkké teszi,
hogy a világnézeti küzdelmet sohasem
politikai eszközökkel, hanem kizárólag
szellemi érvekkel folytassuk. A siker
feltétele pedig így nyilvánvalóan nem
a ghettóba vonulás, hanem a mínél
becsületesebb .és derekasabb részvétel
korunk egyetemes érdekeinek mun
'kálásában.

Nagyjában ezek a sarkalatos szem
léleti és felfogásbeli különbségek
osztják két csoportra a világ katoliku
salt, a jelek azonban arra mutatnak
- s ez nyert megerősítést a zsinat
első ülésszakában is -, hogy az int
ranzigensek, a konzevatívok míndín
kább kisebbségbe szorulnak a pászto
rálisokkal, a' progresszívekkel szem
.ben. S természetes, hogy mi, akik a
szocialista rendszerben élünk, bizako
dással fogadjuk ezt.

•
Érdekes lenne konkrét problémák

kal kapcsolatban elemezni a katoliku
sok két csoportjának eltérő beállított
ságát. Gozzini példakép említi meg,
hogy az intranzigensek főleg azért ra
gaszkodnak a hatalmi monopóliumhoz,
mert úgy vélik, hogy az ateistákkal
való nem-ideológiai jellegű együttmű

ködés is maga után vonja a katolikus
szellemiségről való lemondást, amit az
együttműködők magától értetődően ta
gadnak. Utóbbiak sokkal inkább azon
botránkoznak meg, hogy egyes még
hivatalosan katolikus államok, ahol a
vallás alkotmányos kiváltságokat él
vez, alapvetően igazságtalan társadal
mi rendszert tartanak fenn, amely rá
cáfol maguknak a szocíálís enciklikák
nak tanítására és kívánalmaira is.
Ugyancsak mélyreható ellentét ütkö
zik ki a gyarmati uralmak felszámo
lásának kérdésében is. Az íntranzí
gensek a végletekig menő ellenállás
szószólói voltak, míg a progresszívek
nyiltan kiálltak az amúgyis elkerül-
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hetetlen változás mellett s már kez
dettől olyan helyzet kialakításán fára
doztak, amely új lehetőségeket nyit az
egyház számára.

A progresszívek egyébként is abból
indulnak ki, hogy bár tűnőben van a
szakrális a világi strukturákból. a mo
dern civilizációból és a szokásokból,
ez még nem jelent önműködően radi
kális vallástalanságot, nem jelenti Is
ten kírekesztését az emberi lélekből.
Csak mínt figyelemreméltó mozzana
tot említem meg itt Sabino Acquaviva
olasz szociológus nézetét, aki A szeni
nek megfogyatkozása az ipari táTsa
dalomban címmel 1961-ben megjelent
könyvében számol azzal a lehetőség

gel, hogy. Krísztus, aki elhomályoso
dott a merev ipari struktúrák erribe
rének tudatában, végül is a tudatalat
tiba szorul, ahonnan a jövőben - s
rnínt mondja, ez nem zártható ki "a
priori" - új formában bármikor fel
színre kerülhet. A civilizáció össéeke
verése a kereszténységgel csak akadá
lyoz abban, hogy igazán megértsük a
történetet a kinyilatkoztatás távlátá
ban. Ebbe a hibába esnek bele azok,
akik a kereszténységet egynek veszik
a Nyugattal, de azok a rövidlátó kato
likusok is, akik egy korikrét történeti
képződményhez, a civilizáció bizonyos
meghatározott formájához kötik - ter
mészete ellenére - a hitet. Mint Goz
zini hangoztatja, tisztába kell jönnünk
azzal, hogy nem szabad a hitet bebal
zsamozni az intézményekbe, nem sza
bad az ernber és Isten élő kapcsolatát
belemerevítení dolgokba, különösen
nem az állftólagos "keresztény" civi
lizáció hivalkodó cégéreibe. az úgyne
vezett "szabályozott" kereszténységbe.
Mert Krisztus nem azért jött a föld
re, hogy civilizációs munkát végezzen,
hanem, hogy megváltsa az embert,
vagyis visszaadja neki elvesztett sza
badságát s ezzel képessé tegye Isten
hívásának megválaszolására. Ha az
evangéliumi üzenet beleáradása a tör
ténetbe kétségtelenül befolyásolta is
azoknak az eszméknek és elveknek
fejlődését, amelyeknek Nyugat volt a
bölcsőjük, egyetlen civilizáció, a nyu
gati sem állíthatja, hogy megvalósítot
ta volna az evangélium kívánalmait.

Ha összehasonlítjuk napjaink egy
házát a szabályozott kereszténység egy
házával, amely rányomta bélyegét a
középkor szakrális civilizációjára, bíz
vást megállapíthatjuk, hogy a mosta-



ni egyház jóval nagyobb rnértékben
fejezi ki a "katolicitást", a keresz
ténység egyetemességet, s ugyanígy a
maga transzcendens voltát, a maga
másneműségét is az összes cívilizá
ciók, az összes fennálló rendszerek te
kintetében. Gondoljunk csak a világ
béke ügyére, amely akkora súlyt ka
pott a zsinat kiáltványában és XXIII.
János pápa sorozatos megnyilatkozá
saiban. A középkornak nem voltak eh
hez fogható problémái: ölni Krisztus
nevében, a kereszt jelvénye alatt, ter
mészetes dolog volt; senki, még a
szentek sem vették észre az ellenmon
dást, holott Krisztusnak a kereszt arra
szolgált, hogy megölesse magát, nem
pedig arra, ihogy másokat öljön. Nem
elégséges tehát a 'keresztény címke, a
jelvény, a látható szakrális, hogy egy
civilízácíót igazában átjárjon a vallás.
Sőt megesbet, hogy ez a' címke, 'ez a
jelvény, a szakrálisnak ez a 'könnyen
láthatósága végül is kompromittálja a
kereszténységet olyan vonásokkal.
amelyek egyáltalán nem 'keresztények.
S nagy szellemi érés és haladás ered
ménye, tha ma képesek vagyunk a ke
reszténységet és az egyházat világosan
különválasztani nemcsak a középkori
civrlizációtól, nemcsak a nyugati elvi
Iizácíótól, de az összes emberi civili
zációktól különbség nélkül.

Mindezek megfontolásával nyugod
tan állíthatjuk, hogy századunk egy
háza, azé a századé, amely a szentnek
elihomályosodását mutatia a társadal
mi életben, nagyobb tisztasággal és
kevesebb zavarral sugározza a ,jó
hírt", rnínt azoknak a századoknak
egyháza, amelyek a szabályozott ke
reszténységet, a szakrálisnak jelzett
műveltséget ismerték. A csupán kül
sőségeíben keresztény éprtmények el
tűnese lehánthatja a kereszténységről
az Istenre való olyan hivatkozásokat
is, amelyek az ern berí igazságtalansá
gokat és elégtelenségeket fedezték, s
magát az egyházat is politikai vetél
kedések eszközévé tették.

Új látóhatár dereng fel előttünk. En
nek körvonalai rajzolódtak ki, márís
a második vatikáni zsinaton. Robert
Rauquette, akinek beszámolójáról feb
ruárban szóltam, a változás mély je
lentőségét abban foglalta össze, !hogy
végetért az ellenreformáció korsza
ka. Gozzini ennél tovább megy: véget
ért a konstantini korszak ís,

Nagy Konstantin többé-kevésbé le
gendás gesztusa, amellyel a kereszté
nyek jelvényét császári jelvénnyé tet
te, és a 313-ban kiadott híres milanói
ediktuma valójában már az egyháztól
szentesített államot készítette elő. Egy
század sem telt bele és a thessalonikai
ediktum, amelyet Tiheodosius császár
hirdetett 'ki, államvallássá emelte a
keresztény vallást, visszájára fordítva
az antik pogány államban fennállott
helyzetet. A politikai hatalom most
már a keresztény vallást parancsolta
rá az alattvalókra és a pogányokat
vette üldözőbe. lMind nagyobb mérték
ben bontakozott ki a keresetény klerí
kalizmus, az összes intézmények ellen
őrzése a papság részéről. Összeolvadt
a természetes és a természetfölötti, az
időleges és az örökkévaló. A kereszté
nyek, akiknek elődei még annyit szen
vedtek az elnyomók míatt, utóbb már
nem is kételkedtek abban, hogy az
erőszak valóban a krisztusi megvál
tást szolgálja.

Konstantinnal kezdődött meg tehát
a szoros szövetség kora a vallási és a
politikai hatalom között. Egyház és
állam kölcsönösen támogatják egy
mást. Az állam jogilag kiváltságolt
tekintélyt biztosít a vallásnak, végre
hajtja a maga eszközeivel is a zsina
tok határozatait, és a világi közösség
ből is kiküszöböli azokat, akiket az
egyház eretnekségben marasztalt el.
Az egyiház viszont "konszekrálja" az
államot, megadja neki a karizmatikus
minőséget, elősegíti egy új birodalom
keletkezését, amely hivatalosan .is a
"szent" jelzővel illeti magát. A né
met-római császárok ünnepélyes fel
kenése és megkoronázása - Nagy Ká
rolytól 799 karácsony éjjelén a Szent
Péter bazilikában, Napóleonig 1804.
december 2-án a Notre Dame székes
egyházban -.mindmegannyi jelképe
a Konstantintól bevezetett kornak. Az
evangélíumot így annyira belekever
ték a társadalmi rendszerbe, az egy
ház annyira hozzákötődöttaz állam
hoz, hogy a keresztény hitre való té
rések, amelyeknek kizárólag szemé
lyes és lelki tényt kellett volna jelen
teniök, a politikai viszonyoktól füg
gően és ezekkel szeros kapcsolatban
mentek végbe. Azok döntöttek róla,
akik a hatalom élén állottak: "akié az
ország, azé a vallás". Az ország viszont
rendszerint azé volt vagy lett, aki az
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egyiház szentesítését is birta. Egyfelől

tehát "Párizs" már IV. Henrik előtt
többet kezdett érni egy szentmísénél,
másfelől a keresztény hit megvallása
is gyakran csak a hűség kinyilvánítása
volt az uralkodó iránt.

Nincs katolikus gondolkodó, aki
szemet húnyhatna a nagy hithirdetők

cselekedetei fölött, akik evangelizálták
Európát. Arról is értelmetlen lenne el
mélkedni, hogy miként alakult volna
a kereszténység sorsa az egyház és az
állam kapcsolatának konstantini típusa
nélkül, amelyet nyilván történeti szük
ségességnek 'kell tekintenünk. A kér
dés magva másutt van. Fel kell Is
mernünk a helyzetek történetiségét,
azt a tényt, hogya helyzetek míndíg
függvényei az adott társadalmi felté
teleknek és az emberi tudatok fejlett
ségi fokának. Ebből következik az
után, hogy szabadulnunk kell attól az
elgondolástól. mintiha az egyház és az
állam viszonyának egy bizonyos típu
sát valami tökéletes mlntának vehet
nők, amely az "optimumot" jelenti a
hit számára.

A konstantini helyzet nundenesetre
egyszerű és világos volt. Az egyház
azonosult a szabályozott keresztény
séggel. Semmi intézményes ellentét
sem adódhatott közte és a társadalmi
szervezet között, amely fenntartás
nélkül elismerte befolyását. A hábo
rúkat a kereszténység jegyében vív
ták s a .Jegkeresztényíbb" királyok
nevében hódították meg az új világ
részeket. Éles és vitathatatlan határ
választotta el a már keresztény térsé
get a misszionálásra váró térségtől.

Amott míndannyían születésűknélfog
va keresztények, csupán annak követ
keztében, hogy ehhez a területhez tar
toztak és megkeresztelték őket, itt a
pogányok, a "hitetlenek", akiket meg
kell téríteni. Amott a világ .megszen
telése" - úgy vélték - befejezett
tény, míután semmiféle nyilvános ak
tus sem történhet az egyház kifejezett
fizikai jelenléte nélkül; itt még cél ez,
amelyet lépésről-lépésre kell elérni,
abban az ütemben, ahogyan a "ke
resztény" seregek a gyarmatosításban
előre haladnak.

Mindez a XX. század második felé
re, amikor a pápa az új vatikáni zsi
natot összehívta, alapvetőerr megvál
tozott.

Az állam visszakövetelte önkor
mányzatát és szuverenitását, nem is-
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mer többé maga fölött felsőbbséget.
Nem kívánja többé az egyháztól, hogy
szentesítse szerkezetét és hatalmát.
A lelkiismereti szabadság névében el
utasítja, hogya keresztény hitelvek
érvényesülését elősegítse. A királyok
isteni joga, az oltár és a trón frigye
már csak a rnúlt emlékei. A törvény
szerűség teljesen és kizárólag a nép
ferhatalmazásából ered, a hivatkozá
sok Istenre eltünedeznek még a na
gyományosan katolikus országok al
kotmányszövegeibőlis. A szabályozott
kereszténység is történelmi fogalom
má vált. Az egyház mlndenütt feszült
ségben találja magát a környezettel.
Annak a szociológiaí konformizmus
nak, amely a kereszténység javára
szólt, utolsó maradványai is felbomló
ban vannak s a nyiltan megvallott
ateizmus, amely néhány évtizede még
megütközést keltett az uralkodó tár
sadalomban s emiatt elszigetelt jelen
ség volt, ma már teljes [ogú harci
félként lép fel mindenütt. Nincs többé
világos földrajzi határuk a míssziós
területeknek sem, mert hiszen azokat
a térségeket is, amelyek már teljesen
kereszténynek számítottak, javarészt
újból evangelizálni kellene.

Egy ilyen természetű fordulat tuda
tosítása a saját katolikus köreinkben
kétségkívül erősen drámai megrendü
léssel jár. Meggyőződésünk azonban,
hogy nem egy motivumát találhatjuk
meg a bátor nekilendülésnek. Nem lá
tunk okot a csüggedésre. Egy vissza
fordíthatatlan történeti folyamat elfo
gadása sem csorbíthatja bennünk a
hitet, amennyiben ez valódi. Ha pedig
ez így van, akkoraihogyan az egyház
hűsége sem csappanhat meg küldeté
séhez, a íhívek hűsége sem csökken
het egyházukhoz. ..

A konstantini helyzet figyelmes vizs
gálata meggyőzhet arról, hogy az idő

leges társadalmi szerkezetek szentesí
tése, ami tipikus vonása ennek a hely
zetnek, nem jelentette egyben és ön
magában az egyének tényleges meg
szentelését is. Egész népeknek a ke
resztény hitre való térése az uralko
dók műve volt, nem lehetett más te
hát, mint felületi jelenség. Bizonyára
hozzájárult a szokások durvaságának
enyhüléséhez - innen a történeti szük
ségszerűsége -, de kívülről ruházta
rá a keresztény mínőséget emberekre,



akik bensejükben nem voltak azok.
Az állam termális szolgálatkészsége,
a jogi kiváltságok, a gazdasági támasz
tékok, mondhatni, másfélezer éven át
hatalmat és fényt adtak az egvháznak.
A fejedelmek azonban a saját trónjuk
érdekében bástyázták körül az oltárt,
s valójában eszköznek használták fől

a vallást, mert ha kedvezésekben is
részesítették az egyházat, szinte kizá
rólag politikai okokból tették. Akadtak
kivételek is, de az ilyen ritka uralko
dókat szentté is avatta az egyház, Az
egyház, mínt intézmény, kétségkívül
biztonságnak örvendett ebben a hosz
szú időszakban, magának a vallásnak,
a hitnek, a keresztény gondolkodásnak
biztonsága azonban csupán látszólagos
volt a lelkekben. Az intézményi biz
tonság ugyanis mindvégig azzal a kí
sértéssel járt, hogy az egy(ház eléged
jék meg a hélazattal, a jelvényekkel,
sikerültnek lássa küldetését azzal, hogy
a kereszt ott díszeleg a homlokzaton
és az "Isten" szö a hivatalos aktákban,
közben pedig kénytelenségből is hagy
ta, hogy akár egyházi méltóságok, de
méginkább a világi hatalmasságok
cselekedetekkel, vállalkozásokkal és
magatartással kompromittálják a ke
reszténységet.

Ezzel szemben a mai új helyzetben,
amikor megszűntek az opportunista
ösztönzések, mtndazok az emberek,
akik hívő kereszténynek vallják ma
gukat, kizárólag szabad, benső és sze
mélyes csatlakozás alapján teszik ezt.
Nálunk már évek óta így van, de a
nem-kommunista országokban is egyre
kevesebb azoknak a száma, akik a
kormányzat iránti engedelmességből
vagy csupán szocíolőgíaí konformiz
rnusból mímelík külsőlega hitet. Nem
kell tehát keseregnünk amiatt, ha in
nen vagy onnan a katolíkus hívek
mennyíségí, statisztikai csökkenését
halljuk, mert bőségesen kárpótol érte
a rninőségi növekvésüle. S abból a kö
rülményből, hogy bárkinek szabadsá
gában áll kereszténynek vallani vagy
nem vallani magát, szükségszerűenkö
vetkezik a mélyebb kapcsolat az egy
ház és hívei között, s a nagyobb meg
felelőség aközött, amit a katolikusok
hinni állitanak és amit cselekszenek.

Azoknak tehát, akik túlontúl riadoz
nak a társadalom elkereszténytelene
dése míatt, méltán irányítja rá tekin
tetét Gozzini a múltbelinél sokkal na
gyobb őszinteségre és tisztességre. Há-

nyan írták be magukat akkoriban a
népszámlálási ívekre katolikusnak, sőt

formális tiszteletet is mutattak az egy
!ház iránt, noha gyakorlati ateisták
voltak? !Ma viszont Semmi okuk, hogy
tagadják ateista voltukat. S hogy szá
muk növekszik, az sem aggaszthat kü
lönösebben minket, hiszen tapasztalat
ból állíthatjuk, hogy eza modern ate
izmus is szerepet visz a gondviselés
tervében, azt nevezetesen, hogy ki
munkálja és felszínre hozza a keresz
tényekben a nagyobb hitelességet.

Mi előttünk, akik a szocialísta rend
szerben élünk, meglehetősen érthetet
len is egyes egyházi személyeknek 
főleg a hivatalosan még katolíkus
államokban - az a félelme, hogy az
egyház jogi kiváltságainak törlese ese
tén erosen megfogyatkoznék híveik
száma. Mert nekik is gondolniok kel
lene arra, hogy nem az igazi hívőket

veszítenék el, hanem csak azokat, akik
hitvallásuk fejében társadalmi vagy
gazdasági előnyöket kaptak vagy re
méltek. És ha ilyen módon le is kel
lene mondaní országuk vallási egyön
tetűségéről, ellenértékként náluk is
vísszaszerezné az egyház azt a vitali
tását, amelyet éppen ezekben az or
szágokban régóta nélkülöz, s a katolt
kus vallás is vísszanyerné azt a hite
lességét, amely jócskán meggyöngült
azóta, amióta a hatalmi tényezők a hit
megvédésa okából közigazgatási és
jogi rendszabályokhoz folyamodtak.

•
Az új helyzet egyik nagy jótétemé

nye a világegyház számára, hogy a
hierarchia legfelsőbb fokán megszaba
dította azoktól a külső beavatkozásole
tól, amelyekre az államokkal való
konstantini viszony nem egyszer le
hetőséget adott. Emlékezhetünk az
osztrák vétóra RampoLla ibíboros meg
választása ellen az 1903. évi konklá
vén. Kizártnak látszik, hogy hasonló
jelenség valaha is megísmétlödjék. A
második vatikáni zsinatot anélkül hív
ta össze és készítette elő a pápa, a zsi
nat is anélkül folytatta és folytatja
tanácskozásaít, hogy a Szentszéknek
bármi tekintetben kérnie kellett volna
az államok együttműködését vagy el
kellett volna viselnie közbelépésüket.
Pedig ilyesmi történt az összes előző

zsinatokon.
Az utóbbi években egyre határozot

tabban kidomborodott az egyház kato-
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licitása is, vagyis az a lényeges képes
sége, hogy bele tud helyezkedni az
összes világi helyzetekbe, még azokba
is, amelyek - minthogy a megszokot
tól eltérőek - intézményesen kedve
zőtlennek tűnnek föl előtte, kiviláglott
továbbá, hogy a Nyugattól legtávolabb
eső kultúrákban is meg tudja helyét
találni.

A helyi egyházi vezetők csaknem
egyöntetű felsorakozását az afrikai és
az ázsiai népek oldalára az antikolo
nialista állásfoglalásban és a függet
lenségi küzdelemben, gyakran úgy fog
ták fel, még katolikus részről is, mint
egyszerű és kényszerű alkalmazkodást.
Nem ismerem annyira a kérdést, hogy
vitatkozni mernék felöle. Az azonban
bizonyos,' hogy az ottani híerarchíák
korszeru magatartását már XV. Be
nedek és XI. Pius feladatként írta elő.

Előbbi a Maximum illud encíklikával,
amely óvott a "misszionárius naciona
lizmus" veszélyeitől, vagyis a hithirde
tés és a gyarmatosítás összefonódásá
tól, utóbbi azzal, hogy megkívánta a
benszülött papság kialakítását, mint
nélkülözhetetlen feltételét a sikeres
igehirdetésnek. Akkor is voltak - a
gyarmatosító nemzetek nacionalístái
-, akik "árulást" emlegettek, a fejle
mények azonban azokat igazolták, akik
nem vették egynek a katonák és tiszt
viselőkzászlóját az igehirdetők kereszt
jével. A népek felszabadulási harca el
távolította az idegen zászlókat, a ke
reszt azonban ott maradt, mert a poli
tikai függetlenséget szinte mindenütt
megelőzte a helyi egyházak megalaku
lása és a püspöki székeknek hazai pa
pokkal való betöltése,

Hogy mít jelent éppen ezeknek a szí
nes főpapoknak részvétele a második
vatikáni zsinaton, e pillanatban fel
semb€csülhetjük. Nem egy katolikus
gondolkodó, aki a keresztény hivők

elégtelenségében. a vallásnak keresz
ténytelen intézményekkel való kom
promittálásában keresi a modern ate
izmus egyik gyökerét, felvetette már
a kérdés, vajon nem Afrikából jön-e
ma bizonyos, vonatkozásokban fény és
megvilágítás felénk? Utalnak külö
nősképpen a kongói püskökök 1961
decemberi közös pásztorlevelére. amely
sérelmezések és sajnálkozások nélkül
mérlegeli és értékeli az új helyzetet.
"A körülmények - úgymond - arra
késztették egyidőben az egyházat, hogy
kifejezetten világi funkciókat i-s vál-
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laljon magára; ezzel vitathatatlan szol
gálatot tett a társadalomnak ... A vi
lági intézmények azonban fokozatosan
megkövetelték saját kormányzatukat.
megszerezték függetlenségüket és laí
cizálódtak. Az egyház azon van, hogy
minél teljesebben /hulljanak le róla
azok az időleges tapadmányok, ame
lyek látszólag egy testet képeztek-vele,
Aki veszteségnek tekintené ezt, ne
feledje, hogy csak látszólag veszteség.
A valóságban jótétemény. Az egyház
tisztára rnossa tekintetét és levet ma
gáról minden imperializmust."

•
A jövő katolíkus egyházát úgy kell

magunk elé állítani, mint amely a
múltbelinél jóval szegényebb anya
giakban, inkább a 'kegyelemre hagyat
kozik és sokkal kevésbé a hatalomra,
meg van győződve a Szentlélek titok
zatos elsőbbségéről a politikai eszkö
zökkel szemben, hajlandó lemondani
kiváltságokról és megkülönböztető

kedvezésekről,
A· történeti valóság felismerését is

magában foglalja ez. A XX. század
nak ebben a második felében már
minden harmadík ernber olyan társa
dalmi rendszerben él, amelynek hiva
talos ideológiája az 'ateiZllllUS. Az egy
háznak azonban egyébként is fel kell
készülnie arra, hogya hatalom minden
támogatása nélkül hirdesse az' evan
géliumot egy közömbös vagy éppen
ellenséges környezetben: A fontos, a
lényeges tehát e történeti pillanatban,
hogy szabaduljunk attól az előítélet

től, hogy a vallás csak akkor lehetsé
ges, ha az áIIam elismeri és védel
mezi ezt. Ozamam már 1851-ben rá
mutatott egyik sűrűn idézett levelé
ben: "Nincs elegendő hítünk. Mindig
politikai utakon akarjuk visszaültetni
pozícióiba a vallást. Almodunk egy
újabb Konstantínról, aki egyetlen in
tézkedéssel vísszavezetné a népeket az
akolba. Holott nem is vagyunk keresz
tények, ha arra kérjük Istent, hogy
olyan kormányt adjon, amely meg
könnyíti kötelességeinket azzal, hogy
magára vesz egy küldetést, amellyel
nem ruházta fel Isten a lelkek irányá
ban. Azon igyekezzünk, hogya saját
személyünkön át nyerjük meg az em
bereket a, hitnek; és vessük meg azt
a gyöngeséget, a tunyaságnak és bá
tortalanságnak azt a kísértését, amely



a hatalom térítő segítségét kívántatja
velünk."
. Ez a szellem hatja át a második

vatikáni zsinaton kialakult pasztorális
vagy progresszív többséget is, amikor
keresi a módokat és eszközöket, ame
lyek a legalkalmasabbak napjainkban
a katolikus hit és gondolkodás erősí

tésére. S nem kétséges, hogy e több
ség megítélése szcrint is a legkevésbé
alkalmas eszközök erre éppen a törvé
nyi kiváltságok, a politikai szövetsé-

A KIS ÚT

•

ge k, él gazdasági érdekeltségek, S
mondjuk ld nyíltan: a katolikus pár
tok és kormányok. Mert nem a ke
resztények mennyiségén, hanem mínő

ségén, nem az intézmények sokaságán,
hanem a kegyelem vételének és hasz
nálásának képességén, nem a hittéte
lek formális elismerésén, hanem <l
cselekedetek és magatartások egyezé
sén fordul meg a kereszténység és az
egyiház evilági sorsa a most követ
kező időkben.

Evek óta rendszeresen, minden hónapban gyónok. Mégis, őszintén meg kell
vallanom, szinte egyetten gyónásom után sem éreztem, hogy egy kissé is előbb

re léptem volna. Hogy l'alóban jobb .emberré lette,m volna. Nem vagyok lcépes
előbbre haladni, sőt vissza is esem hibáimba. Igy ·azután lassan azt kezdtem
érezni, . kár az erőlködésért . .. Ilyenkor, nagybőjti időben még inkább feLtá
mad bennem a kétség: hátha hiába töröm magam? Vajon érdemes-e ily körül
mények között továbbra is folytatnom eredménytelen küzdelmemet ? ..

Bizony, nagyon sok töre!kvő lélek pa
naszát tolmáesolja, midőn ezt írja:
Nem haladolk ! MegáJlltaan, sőt vissza
is estem. Az ilyen felismerés nem egy
embert még hitében is megingat. Hi
ába a jó szándék, - mondjálk ilyen
kor - kár az erőlködésért. Belőlem

már úgysem lesz más, mint visszaeső

bűnös! Minek is :hadakozzam továJbb?!
- Az ilyen lelkek a keresztény élet
nek egy fontos erényéről felejtkeznek
el: nem gyakoroljálk a türelmet önma
gukkal szemben. De hát - kérdeznék
sokan - önmagával szemben csak tü
relmes az ember?! ~ Sajnos, Illem
míndíg. És épp a komolyan igyekvők,

a valóban jobbra törők hajlamosak
arra, hogy türelmüket elveszítsék, Épp
ezek teszilkföl a kétkedő, türelmetlen
kedő kérdést: érdemes-e mindíg újra
kezdeni, továJbb erőlködni? ...

E· 'kérdés nem kisebb embernek,
mint Szent Pálnaik is elröppent ajlká
ról. Szinte kétségbeesés fol'll'Ilájáibam.
"Én ezerencsétlen emlber! Ki szaba
dít meg e halálnak testétől?" S ter
mészetesen Szent Pál a helyes válasz
ra is rátalált: "Istel1lIla1{ kegyelme, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által." 'És
amikor lelJke rnélyéíg fájt neki a sátálIl
angyalától Jmpott arculütés, szabadu
lás után vágyódva írja: "Háromszor
kértem az Urat, !hogy távozzék tőlem

(ti. a testébe adott tövis), de ő azt
rnondta nekem: Elég neked az én ke
gyelrnem." Igen, igy kell a megváltott
embernek gondolkodnia. De nézzük él

kérdést most kicsi t "jómn emberi
szemmel". A szentek életéből ds gyak
ran értesülünk, hogy nagyon. is reáld
SaIIl kezelték a problémáit. Szeni Amb
rus például ezt mondta egyszer: "Föl
dön élni és bűnbe esni: ez az ember."
Szalézi Szent Ferenc meg így kiállt fel:
,,0, emberi gyarlóság! Mennyire kö
rül vagyunk "éve fogyaJJlrozá:sokkal:
És önmagunktól mire vagyunk képe
sek: bűribeesésre. Bűnbe esni és bűn

ben maradni: ez a pokol; bűnbe esni,
de a Ibűnből újra felkelni: ez az üd
vösség l"

Feltétlenül helyes az önmagunkkal
szemben fellépő önelégületlenség, mi
dön lelki életünkben nem tapasztalunk
kellő fejlődést, előbbrejutást. Mert hi
szen, ha lellki "élet", akkor arra is
kell, hogy érvényes legyen az élet
nagy törvénye: a mozgás, fejlődés,

előbbrejutás. Egyet azonban meg kell
itt jegyeznünlk: a baracikmagból ba
rackot termő fa, nem pedég almafa fej
lődíík. Más szóval ez annyit jelent,
hogya lélek előrehaladásának, fejlő

désének is megvannak a maga sajá
tos, tehát a lélek életére jellemző tör
vényei. E törvények szerínt pedig tud-
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