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AZ Új EGYHÁZTUDAT
ÉS AZ EMBERISÉG SZOLGÁLATA

A második vatikáni zsinat után új egyházi klima születésének vagyunk
tanúi. Ebben az új klímában új egyházi tudat alakult ki. Miben áll ez? f:s
hogyan szoígálja az új egyházi tudattal rendelkező hivő az emberiség érdekeit?

Az egyház a zsinaton újra átélte küldetését, s igyekezett újból megfogal
mazni önmagát. Nem az ínstítucionálís, nem a juridikus szempontot helyezte
előtérbe, hanem az egyház lelki valóságát akarta egyrészt önmagában újra
tisztázni, másreszt a vuagnak megmutatni.

Az egyház, mint Isten népe, Krisztust reprezentálja munkájával és külde-
tésével a világnak, és amikor ma önmagáról képet alkot, ez az úton lévő, a
zarándok, a kioontakozás felé haladó egynáz az eszkatológia eddig periferikus
tanitasat központi gondotartá teszi, és kijeíenti, hogy még "szentségeiben, in
tézmenyeiben is e vuag muíandó alakját noruozza", állandó tökéletesírésre szo
rur, es terjes kibontakozását Jézus Krisztus eljövetelétől várja. Ez a tudat
kizárja a torténelern roiyarnán többszor megnyilatkozott rövidlátást, türelmet
lenseget, triumrauzmust eppúgy, mmt az önerégüítséget és az abból szükség
szeruen következő beszükurest, Ennek jele - többek között -, hogy míg az
L vatikáni zsinat De eccLesia schemájának 13. fejezete elveti az egyház és az
állam küíönválasztását, és az állam kötelességévé teszi a keresztény erkölcsök
előmozdítását, valamint az egyház céljainak a maga sajátos eszközeivel való
megvaiósítását, addig most nemcsak nogy nem kivánja magát kiszolgáltatni,
és minden vonatkozasban a népek szolgaja akar lenni, hanem püspökei számára
egyenesen kötelezővé teszi, hogy a történelem folyamán bármily jogosan szer
zett társadalmi előnyeikről és mtézményeikről, ha azok már nem szelgálják a .
szolgáló egyház igazi érdekeit, önként mondjanak le. Elismeri az evilági dol
gokban a világ autonómiáját, és azt, hogy ezen a területen a világot "saját elvei
vezérlik".

Mindebből következik, hogy az egyház működésének vallás-fenomenoló
giailag is bizonyos változásokon kell átmennie.

Változás kezdődik az üdvösség tanításának átadásában. Az egyház eddig
- a hellén, római, germán kultúrkörnyezetnek megfelelően - túlnyomórészt
elvont, esszenciális, intellektuális formát adott tanításának. Fölépítette a
Summa gyönyörű dómját, amit a mai ember esetleg megcsodál, de megértésére,
elfogadására már vajmi kevés az érzéke. Ma már az egyház mindinkább a
Kerygmára, az üdvösség tanítására helyezi a nagyobb hangsúlyt. Mind jobban és
jobban fölszámolja a vallási gyakorlatba pogány - és manicheus - örökség
képpen beszüremkedett dualizmust, Ég és Föld, evilág és túlvilág túlzottan
éles szembeállítását. Modern aszkétikájának alapgondolata nem a világ eddig
hagyományos megvetése, hanem százados fejlődés folyományaképp a teremtett
értékében elismert világ helyes szolgálata. Az egyház nem fél a szekularizá
ciótól, még azt is a megtestesülés távlataiban szemléli. A sacrum és a profá
num ellentétét egy magasabb szintézis egységében éli át. Túllép azon a 
lényegében téves - gyakorlaton (ami egyébként soha, semmiféle elvből nem
volt származtatható), amely szerint más az élet a templomban és más a temp
lomon kívül, a világban.

Talán még nagyobb, még tapinthatóbb a változás a keresztény magatar
tásban, és az azt irányító keresztény tudatban a morális szemlélet területén.
Az erkölcsi legalizmus hajszálfinoman kidolgozta a vallásos ember minden
irányú kötelességeit; a vallásos élet teljét a szabályok, parancsok, törvények,
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.előírások pontos megtartásában látta; megfeledkezett viszont eközben a sze
retet legfőbb parancsának kellő hangsúlyozásáról, úgy, hogyalegalista morál
mércéje szerint "jó" keresztények nemegyszer találtattak könnyűnek - oly
kor botrányosan könnyűnek - a (személyes és társadalmi) felebaráti szeret(~t

mérlegén. Ebben az erkölcstanban 'erősen háttérbe szorult, és a katolikusok
általános tudatában is végzetesen későn jelentkezett a szociális felelősség.

Mindezzel szemben a zsinat után egyre erősebben érvényesül a szolgálat élmé
nyéből önként következő - emberi és társadalmi - elkötelezettség.

Párhuzamosan folynak és erjednek a változások a liturgia, a jog, a törté
netszemlélet területén ; lényegesen módosul az egyháznak a forradalom társa
dalmi és politikai tényéről eddig vallott - egyoldalúan konzervatív - fölfo
gása is. De nem kevésbé lényeges egy belső, a vallásos élet legmél}'ebb réte
gében észlelhető változás: hogy az istenhit és Isten-ismeret eddigi. elsődlege

sen intellektuális módjaí és formái után mintha olyan korszakba lépnénk,
amelyben - anélkül, hogy az értelem e téren való fontosságát tagadnánk,
vagy csorbítanánk - középponti helyet kap az Isten várása, az eszkatológia, a
reménység gondolata. A jövő hívője Isten létét, úgy látszik, nem annyira
essentialiter vizsgálja, mint ínkább egzisztenciálisan éli és érzékeli - abban
tudniillik, milyen kapcsolatban van Isten a mi emberi valónkkal. A többé
kevésbé statikus istenképet lassan fölváltj a egy dinamikus, számunkra mín
dig kibontakozásban lévő, fejlődő istenkép és élmény, s a korábbi, többé-ke
vésbé monologizáltat egy közösségi (az egyházon belül) és egy dialogizált (az
egyházon kívüliekkel, beleértve a nem-hivőket is). Újra fogalmazódik, széleseb:'
ben és nyitottabban, az ökumenizmus teológiája.

Ez az új szemlélet és egyházi tudat fölismeri és tudomásul veszi a politi
kának, mint a mindennapi élet valóságának a szerepét és [elentőségét is. A
politikát (számos korábbi gyakorlattól eltérőleg) nem taktikai, hanem erköl
csi-egzisztenciális kérdésnek tekinti; "a mindennapos emberi tevékenység"
ebben a vonatkozásban a hivő számára nyilvánvalóan részvállalás is az egy
háznak abban a korántsem elvont, elméleti, hanem nagyon is gyakorlati "elkö
telezettségű" meggyőződésében, hogy "tagjai és teljes közössége révén jelen
tősen hozzájárulhat az emberi család és történelme emberibbé tételéhez" (Gau-
dium et Spes, 40). '

Miben áll ez a "hozzájárulás"? Elsősorban a béke szolgálatában, ami 
VI. Pál pápa szerínt - egyenlő a fejlődés szolgálatával. Szolgálniuk kell az
egyház tagjainak, papoknak s hivőknek egyaránt, mindenfajta széthúzással
szemben az egység gondolatát, tőlük telhetőleg "elhárítva mindazt, ami szét
forgácsolódáshoz vezet, hogy így bevezethessék az emberiséget Isten családjá
nak egységébe" (uo. 43). Ugyanakkor el kell fogadnia az egyháznak a világtól
mindazt a segítséget, amely munkáját megtermékenyíti és korszerűvé teszi;
el kell fogadnia a világ kritikáját is, hiszen még ellenségeinek támadásából
is sok tanulságot meríthet (uo. 44). A világgal együtt kell éreznie a történelmi
felelősséget az ember helyzetének állandó [avításáért, egy jobb, emberibb világ
fölépítéséért (uo. 55).

Az egyház - következésképpen - megengedi a pluralizmust mindazok
ban a kérdésekben, amelyek a tudományra, és e világ berendezésére vonat
koznak. Ezen a téren semmiféle "eleve kötelező vélemény" nincs; a gondolat
és véleménynyilvánítás szabadságát a hívek számára "mindazokban a kérdé
sekben el kell ismerni, amelyekben szakértők" (uo. 62).

Tanítja az egyház, hogya föld javai minden emberért vannak, és "Ezért
a földi dolgokat használó embernek a törvényes tulajdonait képező javakat
nem csupán sajátjaként, hanem mintegy közösen kell birtokolnia abban az
értelemben, hogy azok ne csak a saját, hanem a mások hasznára is válhassa
nak" (uo. 69). Sürgeti, hogy a gazdaságilag előrehaladott nemzetek legyenek
az elmaradott népek segítségére. Kötelességükké teszi a híveknek a zsinat a
közgazdasági-társadalmi haladásban való "cselekvő részvételt", mert "ezzel
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nagymértékben hozzájárulhatnak az emberiség jólétéhez és a világ békéjéhez"
(uo. 72).

Ami a politikát illeti, "az egyház dicséretre és figyelemre méltónak tartja
azok tevékenységét, akik az emberek szelgálatára és a köz javára szentelik ma
gukat, s vállalják e feladat. terheit" (uo. 75). "Ir:rezze át minden keresztény
hivő, hogya politikai közösség keretében különleges és sajátos hivatása van,
amely példamutatásra kötelezi a felelősségtudat kifejlesztése és a közjó ügyei
iránti odaadás terén. Tettekkel mutassák meg, hogyan egyeztethető össze a te
kintély a szabadsággal, a személyes kezdeményezés a teljes társadalmi test
szolidaritásával és igényeivel, az előnyös egység a termékeny változatossággal."

Nemcsak a nemzet életén belül (ahol "a polgárok nagylelkűen és hűsége

sen, de ne szűklátókörűen ápolják magukban a hazaszeretet erényét" (uo. 75),
hanem a nemzetek közösségeben is dolgoznia kell az egyháznak az emberiség
érdekeiért. Az alapvető érdek a béke, melyet állandóan fenyeget az ellentétes
erők küzdelméből kövétkezhető egyensúlyvesztés. Kötelességünk, hogy "fele
lősségünket jobban tudatositva rátaláljunk ellentéteink emberhez méltóbb elsimí
tásának útjára", és "lerázzuk a háború ősi szolgaságát" (uo. 81). Ennek érdekében
mindent meg kell tennünk a magunk részéről is egy új közszellem és közvé
lemény kialakítására. Az egyház nemzetközi intézményeinek is a békét kell
szolgálniuk. A keresztényeknek pedig "készségesen és szívvel-lélekkel" részt
kell venniük "a nemzetközi rend felépítésében", amely a népek szabadságjo
gainak kölcsönös elismerésén és a testvéri barátságon alapszik (uo. 88).

Mit jelent, mindez a mindennapi gyakorlatban? Alakíthatnak-e ki ezek
az elvek és szempontok a múlttól eltérő, új magatartást a vallás gyakorlati
élésében, és ha igen, milyeneket? Nyilván alakíthatnak ; valószínű, hogy a
mai hivő számára, aki egyaránt érzi elkötelezettségét mind Isten iránt, mínd
- ebből következőleg - a világ iránt, éppen ezek az elvek teszik valóságo
san és hatékonyan "élhetővé" a vallását. Ez a vallásosság nem individuális jel
legű, amennyiben Istent, a gondviselést, a megváltást nem kizárólagosan.
nem egyoldalúan az egyén problémáinak szempontjából éli és látja; hitét nem
létszorongásaí megnyugtatására "használja"; elsődleges élménye a hitben,
istenéiményének elsődleges vonása és következménye az élet szolgálata, a
humanitás, a szeretet, az igazi "személlyé válás" és az emberi szabadság elő

mozdítása (anélkül természetesen, hogya személyes üdvösség kérdéséről meg- I

feledkeznék : de a személyes üdvösség a közösségi szolgálatban munkálódik
a liturgiában is! - és e munka tere nem valamiféle elvont, imaginárius tér,
hanem hic et nunc, itt és most ez a világ, ez a társadalom, ez a történelmi
pillanat, amelybe a Gondviselés belehelyezett). A megtestesülés mintha most
új távlatokat kapna vallási tudatunkban (vagy mintha most kezdené vissza
nyerni az idők folyamán elvesztett dimenzióit), míntha most eszmélnénk rá
igazában (vagy újra) valóságos történelmi dimenzióira: arra, hogy nem pusz
tán csak az egyes személy megváltását jelenti, hanem a világ, sőt (Szent Pál
és a görög egyházatyák értelmében) a Kozmosz megváltását is a megváltott
ember közvetítésével. Mindez új színt, új dinamizmust visz a vallási életbe:
ez a dolog egyik oldala. A másik pedig: a társadalomban is más lesz "Isten
népének" helye, súlya, szerepe - mind az egyes hivőé, mind a hivők közössé-o
géé - ha vállalja ezt az elkötelezettséget, mégpedig nemcsak "elvileg", ha
nem a mindennapi élet gyakorlatában is.

Aki a Ilzentmisében hűséges, nem rontja el az életét, mert az apostoli tevé
kern'llség iDen, de az eo'Uetemes áldozat nem szenvedhet haj6törést-
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