
roncsétlenek fölé, kik kevés tehetetlen és vérző hús vagyunk. Am ugyanakkor
valamiképp O az a szerencsétlen is, ki oly élettelen testként jelenik meg szá
munkra,. akiben, úgy látjuk, egyetlen gondolat nincs, oly szerencsétlen, hogy
senki nem tudja címét és nevét. Ez az élettelen test a teremtett világ. Az a sze
rétet, mellyel Istennek tartozunk, s melynek elérése legnagyobb tökélyünk len
ne, a hálártak és a részvétnek egyként isteni modellje,

És Isten a tulajdonképpeni barát. Hogy közte és köztünk. a 'végtelen távol
ságon át az egyenlőséghez hasonló valami legyen, teremtményeibe tökéletességet
akart helyezni, a beleegyezésnek tökéletes szabadságát, hogy elfogadjuk-e vagy
sem azt az utat, melyet önmagához kijelölt nekünk. Még képességünket is ki
terebélyesitette a tévedésre és a hazugságra, hogy meghagyja hamis és képzelet
beli uralmunk képességét nemcsak a világegyetemen és az embereken, hanem ön
magán is, míg e szót meg nem tanuljuk jogosan használni. Megadta nekünk
e véghetetlen illúziónak a képességet, hogy legyen erőnk lemondani róla a sze
retet által.

Végezetül pedig, az Istennel való kapcsolat az igazi szentség,
De abban is majdnem bizonyosak lehetünk, hogy azok, kikben Isten szeretete

megszüntette az evilági tiszta szereteteket, Istennek hamis barátai.
Lelkünknek és Istennek közvetlen kapcsolata után a felebarát, a barátok, az

egyházi szertartások, a világ szépsége sohasem süllyednek az irreális dolgok
színtjére. Ellenkezőleg, e dolgok egyedül most válnak valósággá, Azelőtt félig
-meddig álmok voltak. Azelőtt nem is volt semmi valóság.

REISINGER JANOS fordítása

MAGYAR FERENC

A KATOLIKUS SAJTÓ
MAI FELADATAIRÓL

A zsinat programja

A II. vatikáni zsinat [elentőségét ma mindenekelőtt abban látjuk, hogy bát
ran hozzányúlt az Egyház korszeru megújulásának legalapvetőbb íeltételéhez:
újjárendezni az Egyház viszonyát a Világhoz.

XXIII. János pápa aggiornamentójában sokan csupán egy kényszerű - a kor
követelményei által kiprovokált - alkalmazkodási szándékot láttak, holott ennél
szélesebb és mélyebb, az Egyház egész életének újjárendezésére irányuló valósá
gos reformról van szó. Lényegében annak a felismerésnek a következményeiről,

mely szerint a katolikus Egyház - és a katolikus vallásszemlélet nem csaphatja
be az ajtót a gyökeres és felgyorsult változásokon átment Világ előtt, melyet 
mint valami kellemetlen vendéget - ki akar rekeszteni, hogy meghitt kettesben
maradhasson Istennel.

A Zsinat egyik alapvető dokumentuma, a Gaudium et spes (Az Egyház a
mai világban) erről az alábbiakat mondja bevezetőjében: "A Zsinat - tanúja és
hirdetője Istennek Jézus Krisztusban összegyűjtött teljes népe hitének - úgy
bizonyíthatja tehát legékesszólóbban szolídaritását, tiszteletét és szerétetét a
teljes emberi család iránt, amelyhez hozzátartozik, hogy párbeszédet kezdemé
nyez vele a különféle problémákról, ezekre rávetíti az Evangélium fényét, és az
emberiség rendelkezésére bocsátja azokat az üdvözítő erőket, amelyeket a Szerit
lélek vezette Egyház kapott Alapítójától. Hiszen üdvözíteni kell az emberi sze
mélyt, a társadalmat pedig meg kell újitani. Az ember szolgál tehát ennek az
egész fejtegetésnek vezérfonalául, mégpedig az ember mint egység és egész, szí
vével és lelkiismeretével, értelmével és akaratával, testestől-lelkestől. A Szent
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Zsinat ezért, íme, meghirdeti az ember magasztos hivatását, és bizonyságot téve
a benne elültetett isteni magról, felajánlja az emberiségnek az Egyház őszinte

együttműködését egy olyan míndenkíro kiterjedő testvériség megteremtéséhez,
amely a magasztos hivatásnak megfelel."

Az emberré lett Istennek, Krísztusnak egész élete. tanítása és üzenete ugyanis
éppen abban lett időtlenül aktuálissá, hogy megértette velünk: az Istenhez vezető

út wgyanaz, mint amelyik embertársainkhoz vezet. Aki szereti felebarátját, szereti
Istent is, aki pedig nem szeretí embertársait, nem tudja az Isterit sem szeretní.
Isten annyira azonosítja magát a felebaráttal. hogy amikor annak nem adtam
enni, az Istennek nem' adtam: mikor nem adtam egy pohár vizet a felebarátnak,
Jézus Krísztust hagytam szomjazni, Amikor szállást adtam a szükségben levő

utasnak, Krisztust fogadtam be házamba. Az ember és ember közöttí viszonyt
azonosítja Krísztus tanítása az embemek Istenhez fűződő viszonyával.

Erről mondja Jálics Ferenc, a Latin-Amerikában élő teológus-Ielkipásztor,
hogy "az Istent is emberi szívünkkel szerétjük. Nincsen két szívünk: egyik maku
látlan. tiszta, fennkölt, hogy az Istent szeresse, a másik önző, beszennyezett és
emberi tapasztalatok alapján bizalmatlan. Csak egy szrvünk van és csak azzal az
eggyel szerethetjük Istent és az embereket. Ha valaki ismerni akarja viszo
nyát Istenhez, elég ha emberi kapcsolatait felülvizsgálja: ezeknek összessége meg
mutatja, mennyíre egyesült az Istennel. Emberi kapcsolataink és Istenhez való
viszonyunk szoros párhuzamban vannak, a legkisebb hatás is kölcsönös és
megérezhető életünk alakulásán."

Ez a felismerés van jelen János pápa aggiornamentójában és a II. vatikáni
zsinat szándékában. Erre épült fel az Egyház "szembenézése" önmagával a Zsinat
folyamán. '

A mai világban élő Egyház zsinatí önmeghatározását csak az értheti meg,
aki tisztában van azzal, hogya. keresztény hivőnek Istenhez fűződő viszonya
nemcsak a másik emberhez fűződő kapcsolataiban tükröződik, hanem a közös
ségbe való beilleszkedés képességében is. Az a képesség, hogy egy család, egy
meghitt csoport, egy egyesület, egy ország és végül az egész emberiség törté
nelmi menetelésének folyamatáért felelősnek érezzük magunkat, Istenhez való
kapcsolatunk záloga. Ha a keresztény hivő Istent a világmindenség teremtőjének

hiszi, ez annyit jelent, hogy az eaész teremtést a továbbteremtéssel és annak
egész történeti folyamatával együtt a magáénak érzi és felelősséggel vesz részt
ennek a továbbteremtésnek mindennapos mwnkálkodásában.

1966. január 13-án - azt lehetne mondani, hogy mindjárt a Zsinat "más
napján" - VI. Pál pápa az Egyesült Nemzetek Szervezetében beszédet mon
dott, melyet a zsinat üzenetének szánt a mai világhoz. Ebben, többek között, így
szólt: "U gy tekint a Zsinat a világra, ahogyan a teremtő Isten tekintett hatalmas
alkotására: csodálatra méltónak és jónak látta mindazt, amit teremtett. ~

Az Egyháznak is így kell - ezzel az optimizmussal - tekintenie a mai
világra. Vizsgálódásaiban és felismeréseiben csodálattal, tisztelettel, anyai rokon
szenvvel és mindent átható szerétettel kell néznie a világ kozmíkus, emberi, törté
nelmi, kulturálís, szociális, 'stb. megnyilvánulásainak teljes gazdagságát.

Ez az optimizmus nem azt jelenti, hogy az Egyház behunyja szernét az em
beri rossz - a bűn, a halál, a nyomorúság, az éhség, a fájdalom, az ellenséges
kedés és a háborúskodás, a tudatlanság, a dolgok törékenysége és az ember
esendősége - felett. Nem hunyja be szemét, de olyan szerétettel néz ezekre a
dolgokra, míként az orvos a betegére. vagy mint az irgalmas szamaritánus te
kintett a jerikói úton félholtra vert embertársára..."

Ha mindezeket a meggondolásokat komolyan vesszük, nem gondolkodhatunk úgy
a Zsinatról. hogy az csupán formai és külsőleges reparálgatásokkal igyekezett
alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Korántsem ez volt a Zsinat
szándéka, hanem ennél sokkal méiyrehatóbb törekvés: visszavezetni az Egyházat
és magát a katolikus vallásosságot is az eredeti, 'krísztusí útra és megszüntetni
a 1)aliásnak az élettől való elválasztását.

Sajnos, nem dicsekedhetünk azzal, hogy a világegyházban mindenütt és min
denki így érti és értelmezi a Zsinatot. Ezért látjuk elsőrangúan fontosnak, hogy
a helyi egyház életére irányuló lekiismeretességgel vizsgáljuk meg: hogyan illesz-
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kedik a magyarországi katolikus egyház élete a Zsinat tanításához? A kérdés
f'clvetése és vizsgálata vezet el bennünket legalkalmasabban ahhoz is, hogy
e kérdésen belül vizsgáljuk helyi egyházunk viszonyát társadalmunkhoz, hazánk
életével összefüggő feladatainkat, a magyarországi katolikus egyház híveinek sze
repét a fejlett szocialista társadalomban.

Gondoljunk arra, hogy a köz javait szolgáló politika az Istenben hivő emberek
belső ügye is. Mert amíg az emberiség nem él viszály- és gyűlöletmentes közös
ségben, istenszeretetünk sem makulátlan. A helyes és makulátlan istenszeretet
szoros összefüggésben van a keresztény világnak azzal az igyekezetével, hogy a
népek és nemzetek közötti életben is megvalósuljon a kiengesztelődés, a béke,
a biztonság és a közös érdekek együttes szolgálata,

A felszabadulás utáni katolikus sajtó egyik fontos feladata lett: a megvál
tozott viszonyok között és az új társadalmi rend kialakulásának: idején a ma
gyarországi katolíkus közgondolkodás alakításával keresni és megtalálni a kato
likus egyház örök küldetésének történelmi szerepét az új társadalmi rendben.

. Ha ezt "útkeresésnek" nevezzük, akkor ebben az útkeresésben az Egyházunk
hoz és Hazánkhoz fűző páros hűség vezérelt: egyrészt megtalálni helyi egyházunknak
a múltból a jövőbe vezető és járható útját, másrészt a történelmi változásokban
újjászülető hazában és társadalomban relismerni a helyi egyház szarepét.

Három évtized eltelte után sem látunk magunk előtt ennél fontosabb és
jelentősebb feladatot. Ebben a szolgálatunkban erősített meg a II. vatikáni zsinat.
Minden tapasztalatunk arra mutat, hogy egyházwnk olyan mértékben találja meg
helyét és ezerepét a fejlett szocialista társadalmi rendben, amilyen mértékben
elfogadja és saját belső megújulására nézve fontosnak ismeri el a Zsinat tanitását.
Ez annyit is jelent, hogy ha valamiben még nem találjuk megfelelőnek a ma
gyarországi katolikus egyház híveinek együttrmmkálkodását az ország mai köz
ügyeiben, ott mindig rábukkanunk a zsinati mulasztásókra, vagy éppen a Zsinat
tanításának meg nem értésére, a tanítás alkalmazásának hiányaira. Amit az ország
politikai életében a "közügyek társadalmasításának" neveznek, azt a helyi egyház
viszonylatában nyugodtan nevezhetjük a "zsinati törekvések" megvalósításának.
Ez magyarán annyit jelent, hogy amit a nemzeti egység szövetségi politikája
elvár a magyar katolikus egyháztól, az teljesen egybeesik a helyi egyház zsinat
utáni feladataival.

Ha jólodafigyelünk az ország fejlődésére irányuló politikai törekvésekre
és programokra, könnyűszerrel megállapíthatjuk, hogy ezeket a politikai törek
véseket nem kell nekünk "megkatolizálnunk", vagy a keresztény tanításba erőlte

tetten beillesztenünk, csupán feltárnunk és nyilvánvalóvá tennünk a keresztény
tanításból -míndazt, ami ezekkel a társadalmi törekvésekkel egybehangzik.

A keresztény tanításnak és a Zsinat útmutatásának ezt az egybehangzóságok
ban pozitív vonásait kell megvilágítanunk olvasóink előtt úgy, hogy sohase mo
sódjanak el a világnézeti különbözőségek, De éppen legidőszerűbb társadalmi és
politikai feladataink illusztrálhatják legjobban, hogy a közügyeket igazán magu
kévá tevők a világnézeti különbözőségek ellenére is- más és más alapállásból
kiindulva - egymásra találhatnak a közös és nagy ügyek szolgálatában. Legyen
szó időszerű gazdaságpolitikai', közművelődésí kérdésekről vagy az új ember
típus és közerkölcs megalapozásáról: a találkozási pontok és az együttmunkál
kodás eredményeket ígérő lehetöségeí adva vannak. Ezekre a találkozási pon
tokra és lehetőségekre rámutatni a mi feladatunk, s ez nem más, mint az egyház
és az állam deklarált jó viszonyának konkretizálása a mindennapi és országos
feladatokban.

A hit korszerű bemutatása

A Zsinat nem változtatta meg a hit-letétemény teljességét, A Credo még
inkább az Egyház szívének közepébe került. Nagyobb hangsúlyt kapott azonban
az. értelemmel is elfogadható hit. A Zsinat új megvilágításba helyezte a hit
kockázatait, az érzelmi hit megnyilvánulásainak és a hagyományoknak .átérté
kelt szerepet adott.

A Zsinat nem változtatta meg a hitet, de egy új látásmód igényével lép fel.
A szemléleti változás továbbmunkálására indít. Megújított értelmezésben kell meg-
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határoznunk az Egyház látható karakterét, érthető [elentőségét, misztériumait
és küldetését,

Az egyháznak a Zsinaton önmagáról alkotott képét úgy kell bemutatnunk, hogy
a helyi egyház belső megújulását segítő legfontosabb mozzanatökat nemhogy
elrnosnánk, hanem kiemeljük.

A Zsinat megváltoztatta az Egyház nyelvhasználatát is. Nagyon sok félre
értés és ellenkezés születik abból, hogy a' mai Egyház "mai beszédjét" nem
akarjuk megtanulni. Teológiában, hitoktatásban (új tankönyvek) homíliákban,
liturgiában innen adódnak a feszültségek. Manapság még három nyelvünk van:
egy hagyományos, amely már alig tud megvilágítani valamit, főként nem a r~i

nek új értelmezését; van egy belterjes nyelvezet (ún. egyházi szakzsargon), melyet
viszont a világ nem ért meg; végül létezik egy saját nyelv, mely annyira titok
zatos és egyéni, hogy nem tud értékközlő lenni. Minden kor megteremti a: maga
egyszerű - és egyszeri - nyelvezetét, mely az illető kor hanghordozásában és
fogalomalkotási körében válik alkalmassá nemcsak a kommunikációra, hanem
a mísztéríumok megközelítésére is. Ez az új nyelvezet - természetesen - szo
ros összefüggésben van az új látásmóddal (szemlélettel) is.

A Zsinat igen nagy jelentőséget tulajdonít a mai időkben az értelemmel
elfogadott hitnek. A történeti és biblikus tudományok, a szociológía, a pszicholó
gia, a biológia s minden más, a természettudományos gondolkodásból is idevágó
analizís - köztük a jelentős filozófiai áramlatok is - vezetik a valláskutatókat,
hogy a mai kor diktálta intellektussal megragadni és kifejezni segítsek a külön
böző hiteket: közöttük a mai keresztény vallások aspektusait is. Ennek megfelelő

en a mai ember kritikusan áll szemben saját hitével, kritikusan fogad el és
szemlél egyes pozíciókat. Ez a vízsgálódásí mód az Egyház életében is jogos, és
nélkülözhetetlen. Akkor is, ha sokszor kockázatos. A tudomány gyors fejlődese

azonban kizárja, hogy a vallásos hit megközelítésében születő mai felísmeréseket
"véglegeseknek" fogadjuk el s bezárjuk a kapukat a további fejlődés előtt. A
.Jezárt' hit mindig törékenyebb. mint a teljes igazság felé állandóan közelítő,

egyre több homályt eloszlató, fejlődő és a jövő felé nyitott hit. Ezt tudja <IZ
Egyház is, és a Zsinat azért hangsúlyozza a párbeszédet: a hit párbeszédét a
tudománnyal is.

A Zsinat újraértékelte a hagyomány szerepét is. A hagyomány nem lehet
mozdulatlanság, nem lehet a változás féke. A hagyomány mint folytonosság
vezeti át az apostoli Egyházat a jövőbe, tehát a változásba. Az igazi hagyomány
követeli' a változást és nem elégszik meg a türelemmel. Az evangéliumi hagyo
mány hűségesei mindig a változás prófétái voltak, mert tudták, hogy az; élő

Szentlélek élteti az Egyház egészét, tehát a hagyományt is. Nem a változásért kell
akarni a változást: ez ugyanolyan veszedelem lenne, mínt az integristák moz
dulatlansága.

A változás mértéke: az állandóba, a mélybe, a lényegbe, az eredendőbe való
gyökéreresztés. Egy másfajta, megváltozott Egyházba, de nem egy másik Egyházba
vezet. Ilyen értelemben a Zsinat: a változás Zsinata volt, az igazi hagyományok
értékelésén át a forrásokhoz visszatérő Egyház Zsinata, az Egyház mozgását,
előrehaladását igazoló Zsinat.

o Nem véletlenül hangsúlyozta a Zsinat a keresztény kűldetés egyetemességet.
Azt, hogy ebben a küldetésben minden keresztény elkötelezett és felelős.

Meg van-e győződve a mai keresztény arról, hogy az Egyház tagjának lenni
nem annyit jelent, mínt magányos tanúságtételben gyönge eszközzé csökkenni.
A kereszténység küldetést' jelent egy testvéri együttesben és közösségí tanúság
tételben.

Az 'üdvösség munkálásában minden keresztény részt vesz és teljes életével
hordozója az Örömhírnek s a testvéri szeretetnek. Nem Isten jogait és az, Egyház
"érdekeit" kell minduntalan hangsúlyozni és görcsösen védeni, hanem mozgósítva
az Egyház minden tagját, elő kell mozditani, hogyaszeretert és az üdvösség
teljes műve kiáradjon az egész világra.

Az Egyház - mint az üdvösség műve - nyitott a világ felé. Le kell mon
daní a meggyőződés és a gyakorlat kényszeréről. Nem egy "szolgálati szabályzat"
kényszeréből, hanem személyes döntés alapján kell vállalnunk elkötelezettséget a
keresztény küldetésben, mely akkor igazi, ha mindenkíhez van szava: mínden
féLe ideológiai csoportosulással való szabad és emberi díalógusra nyitott. Tisz-
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telni kell az emberi szabadság autonómiáját, de nemciak a magunk számára,
hogy a más világnézetekkel folytatott jóakaratú párbeszéd jelentősen hozzájánuljon
a szabadság klímájának megteremtéséhez.

Ugyanakkor azt is tudnunk kell - amint VI. Pál pápa figyelmeztet rá -,
hogy "szabadságunk nem ment fel az emberi bölcsesség legmagasabb követelmé
nyeként vállalt isteni törvények alól": az evangéliumi szellem, a bűnbánat, az
engedelmesség, az egyházi társaság közösségí rendje alól. De ugyanúgy nem ment
fel az állami törvények és a társadalmi együttélést szabályozó legfőbb elvek be
tartása alól sem.

A Zsinat optimizmusa abban van - VI. Pál pápa szavai szerint -, hogy a
világ reménysége nem a szomorú és bátortalan, türelmetlen és aggodalmaskodó
Egyház, hanem a hivatástudatától újra felsugárzó - tehát szolgální vágyó 
Egyház, mely Krísztus ígéretét bírja a világ meggyőzésére - és nem legyőzésére,

és az Evangélium örömét árasztja a Földre.
Az Egyház célja nem önmagában van. Egyes keresztények konzerválni akar

ják Krisztus üzenetét, Mások ezt a "kincset" kérdőjelezik meg, mivel úgy látják,
hogy a világ nem tud belőle részesedni. Az Egyház ismeri gyöngéir, és ezért
az állandó és folyamatos meqtérést választja. Ezen az úton akar és tud talál
kozni mínden emberrel.

Találkozni akar és emberi szolidaritásban mínden jóra törekvő erővel össze
akar fogni, hogy megszűnjön a világban a sokoldalú Bűn jelenléte: az önzés, az
igazságtalanság, a szerétet elutasítása, az ember míndenfajta kíszolgáltatottsága,
Ez a törekvés kötelezi el az egyházat a társadalmi és politikai megújulásra,
aminek kezdete, hogy ne kizárólag a vallási kötelmek teljesítésében merüljön
ki kereszténységünk.

A Zsinat munkáját folytató Püspöki Szinodus legutóbbi űlésén az inkultw
Tálás evangéliumi értelmezését emelte ki, vagyis hogy a keresztény tanítást az
adott kultúrákban kell gazdagító hatóerővé tenni. Nem behatolni és lerombolni
a meglevő kultúrát, hanem gazdagítani a keresztény értékekkel.

Ez további ösztönzést adhat számunkra, hogy a magyar kultúrában, iroda
lomban, szellemi életben is megtaláljuk a keresztény kultúra és szellemiség ér
tékeinek alkotó szerepét. A szocíalísta kultúrára, a tömegek művelődési szint
jének emelésére törekvő hazai elhatározások nem lehetnek idegenek számunkra,
Rá kell mutatnunk - irodalomban, művészetben, zenében, közművelődésí tö
rekvésekben - míndenre, ami nem ellenkezik a keresztény tanítással és az ál
talános emberi gazdagodast szolgálja, Ugyanakkor krítikusan kell fellépnünk
mindazzal szemben, ami a művészet eszközeivel a humánum ellen támad, lazítj a
népünk egészséges erkölcsi állományát, zülleszti az ízlést, tehát: végső következ
ményekben a társadalomtól. a közösségtől való elidegenedéshez vezet.

A helyi Egyház viszonylatában nekünk is szembe kell nézni ázokkal a jelensé
gekkel, amelyek nemcsak a felnőtt keresztények, hanem a kereszténységen kívül állók
számára is elidegenítő hatásúak. E jelenségekkel való bátor szembenézésünk akkor
lesz eredményes, ha a pozitív jelenségeket is megmutatjuk.

Tovább kell fejlesztenünk a Zsinatnak a világban élő Egyházra irányuló
tanítását. Annál is inkább, mert a mai katolikus közfelfogásban ez úgy szerepel,
mint valami' kompromisszum, melyet a szocialízmus előretörése váltott ki. Holott
ez alapvetőerr krisztusí tanítás, melynek lényege: az Egyház úgy akar nézni a
világra, mint Isten a teremtésben. Isten szemével nézni a világra annyit jelent,
hogy kozmikusan, megértéssel, történelrnien, az emberiség javára irányított fi
gyelemmel, társadalomban-politikában-kultúrában gondolkodva és cselekedve kell
magunkhoz ölelni a világ közös ügyeit.

A világ azonban számunkra elsősorban' a haza ügyeit, a magunk társadalmá
nak fejlődésével kapcsolatos kérdéseket jelenti. A szelídarttás az emberiséggel
egyenlő azzal, hogy szolidárisnak kell lennünk a magyar nemzettel, az ország
jövőjét építő emberekkel.

Nem tarthatjuk fölöslegesnek azokat az elvi és meggyőző erejű cikkeket,
melyek a mi nemzeti cgységpolitíkánkra a Zsinat megállapításainak és az Egyház
tanításának hitelességével mozgósítanak, A helyi egyház társadalmi elkötelezett
sége nem valami "eretnek eszme", amit a békepapok találtak ki. A Zsinat óta

525



számtalan pápai megnyilatkozás - közöttük egyenesen hozzánk szólók is hang
zottak el (pl. a szentévi zarándoklat alkalmával, Kádár Jánosnak a pápánál tett
látogatásakor a magyar püspökök "ad límína" látogatásakor, stb.).

A Zsinat Egyháza ellene van mindenféle faji, vallási, világnézeti, nemi. meg
különböztetésnck és a különböző népek és nemzetek egymás elleni harcának.
Krísztus tanításából eredően áll a béke mellett és hallatja szavát mindenféle
békétlenség szítása ellen. Az atomerő háborús alkalmazása és a nukleáris veszély,
a fegyverkezés megbocsáthatatlan bún. A leszerelésért, a békéért és a bizton
ságos emberi életért folyó harc hathatós támogatása elől sem az Egyház, sem a
keresztény ember nem térhet ki. Még azzal az ürüggyel sem, hogy ennek a küz
delemnek a vezető szerepe nem az Egyház kezében van.

Nagyon fontos, hogy jól lássunk abban a tükörben, melyben helyi egyházunk
zsinaiti képének reális vonásait keressük. Ez a tükör nem, lehet "görbetükör",
hanem a jó szándékú segíteni akarás és a realitás tükre. Gondoljunk míndig arra,
amit VI. Pál pápa mondott : "A Zsinat természeténél fogva olyan tény, amínek
hosszú ideig ken tartania!" Tehát: türelem, megértés - ugyanakkor azonban az
előrelépést ösztönző prófétikus hang.

Gyanús "csoda" lenne, ha egy csapásra megváltozott volna rninden a Zsinat
nyomában. Sőt, éppen az, hogy az önmaga acélsúlyait fölszámolni képes, új
gondolkodással. látásmóddal szemben oly görcsös nehézségeket és komor gyanak
vást tapasztalunk: még inkább bizonyítja a Zsinat döbbenetes erejét.

A Zsinatnak egyenesen vakmerő követelményei vannak, amikor új szellemi
ségről (új Pünkösdről) beszél, nyílt, szabad, kritíkus szellerníségre szólítva fel
a katolikusokat. Mi meg sokszor tapasztaljuk, hogy a helyi egyházban még csak
nem is "régies", hanem egyenesen szellemellenes -magatartással is találkozunk,
amivel ugyan nincs mit kezdenünk, de mégsem mehetünk el mellette szótlamrl.
De érdemes-e ezzel oly sokat törődni? Mi vezet jobb eredményre: egy biz011ytalan
igénytelenség (melyet oly sokan követelnek tőlünk), vagy a jónak, a kívánatosnak,
az új szellemiségnek állandó és következetes hangoztatása? Igen, ez utóbbi mín
denképpen. de ezt is magunkon kell kezdenünk: hangvételünkkel. stílussal, témá
val, eszmei gazdagság felmutatásával írásainkban. Egyre inkább lelkiismeretinek
kell éreznünk a katolikus sajtó szolgálatát, mert bennünket is "elborzaszt a
a felelősség", ahogy a zsinati tanácskozások során egy zsinati atya 'a szubszidia
ritás tárgyalásánál felsóhajtott.

A Zsinat új nyelvezetről, UJ látásmódról. UJ gondolkodásmódról beszél,
Ennek elsősorban közösságí követelményeit szoktuk felismerni, pedig legteljesebb
követelményében egyéni és személyes. Legalábbis ott kezdődik. Nagyon nehéz
volna ez számunkra, ha olyan országban élnénk, ahol minden a múlthoz tapad,
ahol az élet megmerevedett s ebből a Iegújabb történelem sem tudja kizökkenteni
a társadalmat. De' nálunk rninden gyökeresen megváltozott. mínden újjáalakult
és nincsen az országnak egyetlen napja sem, amikor fel ne derengenének előt

tünk a jövendő új távlatai.
A történelem valósággal kényszerítette helyi egyházunkat is a megújulásra,

A kezdeti nehézségek után ma már bízvást mondhatjuk, hogy egyenrangú állam
polgárok vagyunk a magyar hazában. Nem megtűrtek, hanem beérdeTceltek a
jövőbe. Ezért szenvedélyesen érdekel bennünket országunk és népünk sorsa, raj
tunk is átütnek az elkerülhetetlen válságok áramcsapásaí, s amiben aggódni lehet
és kell, abban együtt aggódunk a haza sorsa iránti felelősséget átérzőkkel. A
mi újságírói küldetésünk ezért esik egy irányba a szocialista állam leg'jobb igye
kezetével, a társadalmi fejlődést előbbre vivő törekvésekkel és szándékokkal.
Mégis, a magunk szemével kell látnunk, keresztény reménnyel és keresztény ön
bírálattal. "Hatalmas érték a haza" - mondja az egyik zsinati dokumentum.
Mi is így érezzük, de éppen mert keresztények vagyunk, érezzük, hogy nincs
külön kelet- és nyugat-európai, nincs külön székely és magyar mennyország.
Hazaszeretetünk tágasabb e hazánál !

A zsinati konstitúciók - nem is egy helyen - .a szabad szellem kritérlumá
nak tartják a kritikus hangvételt. . Meg kell értenünk és másokkal is megértet
nünk, hogy ez nem egyházi ellenzékiséget, nem cáfolást, nem akadékoskodást
jelent, hanem egyszerűen: folyton kiigazítjuk, helyesbít jük, fejlesztjük egymás
nézeteit, mert nem hiszünk abban, hogy míndentudók vagyunk, de abban igen,
hogy az igazságot keressük.
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