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A Katholische Nacnricnte.i-Aoenur:
augusztus 17-éről keltezett kiadásában
René M. Marcel beszámolóját közli
arról a kongresszusról, amelyet "Kir
che in Not" elnevezéssel immár tizen
hatodszor hívtak össze, ezúttal Kőnig

steinbe. Az idézőjelbe tett kifejezést
fordíthatj uk úgy is, hogy "bajokkal
küzdő egyház", úgy is, hogy "veszé
lyeztetett egyház", avagy .Jnségbe ju
tott egyház", értelme és célzata azon
ban mindenképpen egy. Annál is in
kább, mert az összejövetelen szinte
kizárólag emigransok vettek részt, pa
pok és világiak, akik a szocíalista or
szágokból származtak el. Sajnálom
mindenesetre a híradás szűkszavúsá

gát, éspedig főleg azért, mert a kong
resszus napirendjén a "keresztény
marxista párbeszéd" szerepelt, aminek
megvílágftásáról - éppen ebből a
körből - szívesen hallottam volna
többet is. Am még így is, vagy ennek
ellenére is, adódnak mozzanatok, ame
lyeket érdemes fontolóra vennünk.

Az egyik talán az, hogy azokban a
külföldi katolikus lapokban és folyó
iratokban, amelyek rendszeresen elém
kerülnek, semmiféle közlést sem ta
láltam a kongresszusról. Feltehető te
hát, hogy az utóbbi évek folyamán
rohamosan vesztette érdekességét az
emigransok ülésezése Nyugaton, nyil
ván, mert ma már az ottani katolikus
közvélemény is nagyon másként ítéli
meg az egyház helyzetének alakulását
a szocialista országokban. További fi
gyelemreméltó mozzanat, egyben az
"idők jele", hogy maga ez a kongrcsz
szus is helyesebbnek vélte, ha záró
határozatában állást foglal a keresz
tény-marxista párbeszéd mellett. René
M. Marcel szerint három tényező kész
tette erre a megjelenteket, éspedig a
II. vatikáni zsinat síkraszállása a db
lógusért, XXIII. János pápa iránymu
tatásainak térhódítása és a Paulus
Gesellschaft által rendezett megbeszé
lések eredményei. (Mint Marcel meg
jegyzi, a ví tát végül is azok a felszó
lalók döntötték el, akik az idei év áp
rilisában ott voltak Herrenchimsee
ben.) A harmadtk mozzanat, amit ki
emelnék, magának a tudósítónak vé
leménye a kongresszusról és il párbc
szédről:
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"A dialógusnak ugyan egyik felada
ta lehet az is, hogy felfedje az ellent
mondásokat elmélet és gyakorlat kö
zött, de nem ez a legsürgősebb és leg
nyomósabb. Ha a dialógust túl sok
feltételtől teszik függővé, ha egyik ol
dal túl sok kétséget támaszt a másik
oldal becsületes megbeszélési készsé
ge felől, akkor a vállalkozás eleve
holt vágányra fut. Éppen a Paulus
Gesellschaft ülései mutatták meg,
hogya vádak csak ellenvádakat szül
nek, Nem hiába figyelmeztette Kinder
mann püspök a kőnígsteint találkozó
résztvevőit, hogy ne csupán fekete
fehérrel fessenek, és hogy ne essenek
bele egy meddő antikommunizmusba.
A dialógus kezdetén ott kell állnia a
keresztények ,Mea culpájának' is, még
akkor is, ha ezt csak a múltra vonat
koztatnák."

*
Történeti események és fordulatok,

társadalmi tények és folyamatok mér
legelésében a föltétlen optimizmus
épp olyan hiba, mint a föltétlen pesz
szimizmus. Mínd a kettő tudomány
talan szemlélet, amely józan erőfeszí

tések helyett passzivitásra ösztönöz.
Külföldi katolikus és nem-katolikus

barátainkat - egyházi személyeket,
írókat és újságírókat -, akik a zsinat
megnyitása óta mind többen keres
nek fel minket, mi soha nem kértük
arra, hogy csupa rózsaszínben lássák
és tüntessek föl állapotainkat és dol
gainkat. Amire mi törekszünk, azt kí
vántuk és kívánjuk tőlük is: a való
ságok felismerését és tárgyilagos ér
tékelését, összefüggéseikben és fejlő

désükben. Adódhatnak természetesen
állítások és észrevételek, amelyekkel
nem, vagy nem mindenben érthetünk
egyet, végtére is nem egyformán is
meretes az a háttér, amellyel a jelent
össze kell vetni. Annál kitogásolha
tóbb azonban a szándékos elhallgatás
vagy ferdítés, s nem utolsó sorban az
a sokgyökerű "ressentiment" is, amely
lyel a hazától elszakadtak egyike-má
sika tekint vissza a szülőf'öldre és az
otthonmaradtakra.

Mik most már a magyar valóságai"
amelyeket itt is, ott is tudomásul kell



venni? Mindenekelőtt az, hogy Ma
gyarország szocialista állam, éspedig
visszafordíthatat.lanul az. Berendez
kedése nyilván nem mindenben és
nem mí ndenki t kielégitő még, ered
ményei és vívmányai mellett mutat
koznak hiányosságok és fogyatékos
ságok is, alapvető és vezérlő eszméje
azonban - ha függetlenítjük bizo
nyos materialista értelmezésektől 
azonos minden józanul és erkölcsösen
gondolkodó emberével. Egy olyan új
világ eszméje ez, amelyet az emberi
akarat akként irányít és az emberi
munka akként alakít, hogy valóban
az ember áhított "városa" legyen: iga
zi közösség, amely minden tagja szá
mára biztosítja az anyagi és szellemi
jólét, a szabadság és a társadalmi
megbecsülés egyáltalán elérhető és a
saját hozzájárulása arányában meg
kívánható mértékét.

Közel húszéves valóság ez immár, s
az elfogulatlan szemlélő bízvást meg
állapíthatja, hogy minél inkább rnúl
nak az évek, annál erősebbé válik a
nemzeti egység az új szociálls, gazda
sági és politikai rend tekintetében.
Két okát találhatjuk ennek. Az egyik,
hogy az állampolgároknak hova-to
vább többsége számára nyilvánvaló
tény, kész adottság a szocialista rend
szer. Nem azon töprengenek, hogy
"válasszák-e" a szocializmust, hanem
hogy miként fejlesszék azt még ter
mékenyebbé, még tökéletesebbé. Az
idősebb nemzedék túlnyomó hányada
viszont saját érdekeinek felismerése
nyomán és - ne féljünk a szótól 
hazaszeretetből j utott el idáig. Régi
emlékei és új tapasztalásai győzték

meg arról, hogy ez az ország, amely
történetében nem ment át semmiféle
polgári forradalrnon, más úton máig
sem tudta volna felszámolni a rögzítő

és visszahúzó feudalizmust. Magyar
népünk is vágyódik és törekszik arra
a civilizácios szmtre, amelyet egyes
magasra fejlődött társadalmak f'elrnu
tatnak, világosan látja azonban, hogy
csak az egész nemzet erőinek megter
vezett összefogásával hozhatja be
gyors ütemben a mulasztottakat, és
pedig nem egyesek vagy egyes cso
portok, hanem az összesség javára. S
hogy e téren, kiváltképpen szocialista
életünk második szakaszában, mekko
ra haladás történt, önnön szemükkel
észlelhették azok a kül töldíek és ide-

genben élő hazánkfiai, akik az utóbbi
években tízezrével és százezrével lá
togattak hozzánk.

Túlzás nélkül hatalmasnak rnond
ható alkotások, olykor egészen meg
lepő kezdeményezések jelzik ezt a
haladást nemcsak az ipar, a mező

gazdaság, a közlekedés és az építke
zések terén, de amit mi feltehetően

közvetlenebbül és mélyebben érzéke
lünk, a szellemi élet és művelődés

körében is, az ilyen jellegű külföldi
kapcsolatok növekvésében, a bemuta
tott színművek és megjelenő könyvek,
művészí rendezvények és kiállítások
változatosságában. És ami minket kü
Iőnősképpen közelről érint, megmu
tatkozik ez a haladás államunk és
egyházunk, a hívők és a nem-hívők

viszonyának alakulásában is.

*
Mert a magyar valóságok közé tar

tozik az is, hogy katolikus egyházunk,
amely a szocialista rendszer kezdetén
a legnagyobb nehézségekkel, úgyszól
ván a lét és nemlét kérdésével talál
ta szembe magát, a változott körül
mények között is kimunkálta "jelen
létének" azokat a módjait és részben
új formáit, ahogyan és amelyekben
küldetését teljesítheti. Kimunkálta
pedig - s ezt nem hangsúlyozhatjuk
eléggé - a saját felismerései alapján,
s hálánk mellett, amellyel az isteni
gondviselésnek tartozunk, mí csak
szerenesésnek érezhetjük magunkat.
hogy e felismeréseknek lényeges ele
mei azonosnak bizonyultak XXIII. Já
nos pápa korszakfordító meglátásai
val ésa II. vatikáni zsinat állásfog
lalásaíval.
Amiből egyházi vezetőinknek annak

idején ki kellett indulniok, szintén va
lóság volt, az nevezetesen, hogy az
annyi szenvedés és megpróbáltatás
után felemelkedést kereső magyar
nép hívő tömegei tartós és minél sí
mább összhangot kívántak egyfelől

világnézeti elkötelezettségük, másfe
lől állampolgári lojalitásuk és egyre
tudatosabb szocialista beállítottságuk
között, Maga ez a tény kényszerítette
tehát felszínre azt a keresztény taní
tásban mindig bennrejlő igazságot,
hogy az egyház helyesen értelmezett
él dekei sohasem ütközhetnek a hí
vőket is magában foglaló egész nép
érdekeivel. Ezt az igazságot hirdette
meg a zsinat is, amikor az egyházat
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mint "Isten népét" határozta meg, s
"Az ogyház a mai világban" című

konstitúciójában ünnepélyesen leszö
gezte: "Korunk embereinek öröme és
reménye, szomorúsága és gondja,
különösképpen a szegényeké és a
szenvedőké, Krisztus tanítványainak is
öröme és reménye, szomorúsága és
gondja: nincs semmi igazán emberi,
ami visszhangra ne találna szíveík
ben." Régebbi félremagyarázásokat
helyreigazítva tehát az egyház nem
abban az értelemben "societas per
fecta", hogy jogilag tökéletes és vég
leges társas alakulat lenne, amely ver
senyre kelhet az állammal, hanem
"menetelő nép", amely hibázhat és
vétkezhet is, éppen ezért folyvást meg
újhodásra szorul.
Ebből következik az is, hogy a kí

vülállók, a nem-hívők, az egyház te
vékenységét is ma már egyedül asze
rint ítélik meg, hogy mennyiben tölt
be értékes funkciót az egész emberi
ség javára. S hogy ez az ítélet, mint
az egyház működését is megkönnyítő

feltétel, kedvező legyen, annál is fon
tosabb, mert a hitüket valóban élő

keresztények már ma is kisebbségben
vannak valamennyi társadalomban.

*
Az európai társadalmak is, amelyek

a középkorban tömör vallási. egységet
tükröztek, világnézeti és ideológiai te
kintetben messzemenően szétágazók,
"pluralisták" lettek napjainkra. Mind
egyik világnézet és ideológia a sze
mélyes meggyőződés szabadságát
igényli, ami nem fér össze az egyház
jelenlétének azokkal a formáival,
amelyek valaha még természetesnek
hatottak. Vége a "konstantini" idők

nek, az egyház és az állam ama ha
talmi kapcsolódásának, amelyben az
állam a keresztény hit védésében. ter
jesztésében, vagy legalább is külsősé

ges elfogadásának kikényszerítésében
az egyház "világi karja" volt. XXIII.
János pápa elévülhetetlen érdeme volt
és marad, hogy mindozt nem csak fel
ismerte, de levonta a következménye
it is. Nyomában a zsinat kinyilvání
totta, hogy az egyház jelenlétének új
formája ezentúl a szolgálat magatar
tása és a világ autonómiájának tisz
telete. Az egyház nem állítja, hogy
kész megoldásokat tudna nyújtani .~

társadalmi, gazdasági, vagy politikai
problémákra. Elutasítja magától a ha-
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talmi törekvéseket, nem tart igényt
ki váltságokra. elfogadja az egyház és
állam szétválasztását,

A mi magyar társadalmunk is mind
nagyobb mértékben pluralista, s ezt
mi - akárcsak a zsinat - nem csu
pán ténynek, illetve "szükséges rossz
nak", hanem értéknek fogjuk föl és
fogadjuk el. Meggyőződésünk ugyan
is. hogy csak így jöhet létre hazánk
ban a türelmességnek az az állapota,
amelyben mindegyik oldal kész a
konkrét valóságokkal való összemérés
útján állandóan fölülvizsgálni azt,
amit pillanatnyilag jónak, vagy he
lyesnek tart. Ezért dolgozunk mi
együtt, magyar katolikusok, marxista
honfitársainkkal mindabban, ami né
pünk javát és felemelkedését szolgál
ja, együtt addig a határig, amelyet
vallási el.kötelezettségünk von meg
számunkra. Ez is dialógus, csak éppen
a gyakorlatban, s az adott körülmé
nyek közott talán fontosabb és hatá
sosabb is, mint a pusztán szóbeli és
elméleti, noha utóbbi jelentőségével

és horderejével is teljesen tisztában
vagyunk.

*
így mi csak csodálkozni tudunk,

hogy XXIII. János, valamint VI. Pál
pápák állásfoglalásai és a zsinat ha
tározatai után külföldi katolikus kő

rökben egyáltalán kérdéses lehet, va
jon ellenezzék, vagy pártolják-e a di
alógust, az őszinte és barátságos pár
beszédet a marxisták és a kereszté
nyek között, Hiszen itt nem arról van
szó, hogy az emberi lét végső értel
mét és az emberi személy végső ren
deltetését illetően közös nevezőre pró
báljuk hoznia két szemléletet, ami
nek lehetőséget egyik oldal sem állít
ja, hanem arról, hogy amikor a tu
domány és a technika mai fejlettsége
az összefogás vagy a megsemmisülés
könyörtelen alternatívája elé állította
az emberiséget, akkor a jelen törté
net e két nagy tényezőjének együttes
és azonos irányú erőfeszítésére van
szükség. Olyan tény és parancs ez,
amelyet ma már a legjobb keresztény
és a legnevesebb marxista gondolko
dók egyképpen vallanak.

A valóságok helyes értékeléséből

folyt tehát részünkről, magyar kato
likusok és általában a szocialista or
szágokban élő katolikusok részéről, az
az eltökéltség is, hogy a nemzetközi



béke fenntartásáért és megszilárdítá
sácrt minden lehető módon és minden
alkalommal síkra szállunk. S ugyan
akkor, amikor ezt keresztény köteles
ségünknek is tartjuk, egyben a nép
egész javára irányuló .Jcollaborá
ciónk" mellett annak a másik köve
telménynek is, amely elengedhetetlen
egyházunk helyzetének egyre meg
nyugtatóbb elrendeződéséhez.

*
"Egyre megnyugtatóbbat" mondtam,

vagyis nem azt állítom, hogy immáron
nem lennének problémáink és nehéz
ségeink, akár mint egyháznak, akár
mint keresztény hívőknek de egyi
ket sem érzem hosszabb távon
megoldhatatlannak. Bíztató volt eb
ben a tekintetben a Szeritszék és a
Magyar Népköztársaság 1964. szeptern
ber l5-én aláírt részleges megállapo
dása is, amelynek jótékony kihatásait
igazában csak a határainkon belül le
vők, s közülük is a tájékozottabbak
tudják érdemileg megítélni. Ne feled
jék azonban sehol, hogy már ezt a
részleges megállapodást sem képzel
hettük volna el a légkörnek ama vál
tozása nélkül, amit XXIII. János pá
pasága indított meg az egyházon be
lül, és váltott ki rajta kívül az egy
ház irányában. Nem lehet tehát az
sem kétséges, hogy csakis az ő szel
lemében járva el és az ő kezdemé
nyezéseít fejlesztve tovább, érhetjük
d azt a kibontakozást, amely a poli
tikai realizmus szabta keretekben cél
ként előttünk lebeg.

A kibontakozást nemcsak a mí ha
zánk, vagy a szocialista országok vo
natkozásában, s nem is csupán a ka
tolikus egyházzal kapcsolatban értem.
Rá kell találni erre előbb-utóbb a
földkerekség míndcn táján, ahol :'1

keresztény egyházak az evangéliumot
hirdetik. A katolicizmusra szűkítve

azonban a kérdést, elsősorban aligha
nem azon kell fáradoznunk, hogy az
egyházon kivül állók az egyház olyan
megújhodásáról szerézzenek tapaszta
latot, amely az agresszív valláselle
nesség elejtésére készteti őket.

Ami él marxistakat illeti, ennek 
úgy vélem - egyik legfőbb feltétele,
hogya katolikusok, mint ilyenek, ha
tárolják el magukat mindenütt az an
tikommunizmustól, mint politikai

irúnvzattól. Méltán óvta ettől az anti
kommunizmustól Kindermann püspök
még az emigránsokat is a kőnigsteini

összejövetelen. Erre figyelmeztetett a
Pax Romana júliusban rendezett lyoni
világkongresszusán 'az előadó Anna
lVIorawska is. "Veszedelmes lenne 
úgymond -, ha ebben a sajnos, leg
alább két táborra oszló világban a
katolicizmus egyetlen blokkal azonosí
taná magát, mert ez elf'ogadhatatlanná
tenné a másik oldalon." S nyílván fel
tétel annak a meglehetősen egyértel
mű összefonódásnak feloldása is,
amely még a közelmúltban is meg
nyilvánult az egyház és a kapitalista
struktúrálc között,

Az utóbbi kívánalom terén kétség
kívü! történt már haladás, amit a kí
vülállók is elismernek. Mí több, Jacek
Syski lengyel marxista bölcselő arra
utalva, hogyamarxizmus valláskrítí
kája míndíg arra az alakra vonatko
zik, amelyben a vallás megjelenik,
egyik legutóbbi írásában odakövetkez
tetett, hogy az egyház viszonyát a mai
világhoz, beleértve az ateizmust is,
mint a tényleg létező világnézetek
egyikét, nem szükségszerűen antago
nisztikus jellegűnek kell minősíteni.

*
A katolikus vallásosságnak az az új

modellie, amely a két utolsó pápa
megnyilatkozásaiból és a II. vatikáni
zsinat okmányaiból kirajzolódik, im
már nem a "szociológiai" vallásosság,
nem a társadalmi konformizmus tar
tozéka, hanem a hit mellett való sze
mélyes döntés és elkötelezés, valamint
az egyházért való személyes felelősség

átérzése. S elmondhatjuk, talán sehol
sem alakult ki még olyan megfogha
tóan ez a modell, mint nálunk és a
többi szocialista országban. Itt már
többé-kevésbé valóságga lett az egy
ház jelenlétének új formája, mikor is
az egyház főleg világi híveinek keresz
tény tanúságtevésén keresztül gyako
rol befolvást, S mi abban is remény
kedünk, hogy azoknak a katolrkusok
nak tevékenysége, akik nem-hívő em-

. bertársaikkal együtt s maguk iránt
megbecsülést keltve szorgoskodnak
egy igazságosabb társadalom és egy
békésebb világ megteremtésén, hatá
sában ki fogja egyenlíteni azt a vesz
teséget, amely az egyházat a maga in
tézményesített formáiban érte.


