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Pótolhatatlan-e az egyháZ a társadalomban?

" ... új vallásomra tegyek br1séget?
Nem, mg tartbadd régi hitedet.
A vallás szabad, vámot sem fizet.
Uptén'J1 ráösmerünk Q manóm,
csak vélünk k(Jz6s legyen külseje,
Minket hited nem ejt gondolkodóba,
Különben is nálunk -félsz- Q neve. "

A Dovre véne mondja ezt Peer Gynt felháborodott kérdésére, amikor arra akarja - a
kényszertől sem visszariadva - rávenni, hogy manó legyen. Ha felidézzük Ibsen
drámájának ezt a je1enetét, akkor leleplezőképet kaphatunk az elmúlt négy évtized hazai
egyházpolitikájáról, amely a~sságminden megnyiMnulását igyekezett a magánélet
legrejtettebb szférájába száműzni, s lényegében ,v~ "'néhmy konformista egYMZi
személyiség közéleti szerepeltetésétőleltekintve - eltOntetni a magyar társadalomból. A
vallási élet beszorult a templomok falai közé, melyeknek építését a legutóbbi időkig

különleges engedélyekhez kötötték, hogyaz egyhbközségek egy pillanatra se felejthessék
el: ellenőrzés alatt állnak. A szerzetes-gimnáziumok tanárainak évente kellett kérniük a
működési engedélyt, a lelkészkedő papságnak újra és újra le kellett tennie az eSküt az
alkotmányra, havalamilyen jelentősebbnekítélt egyházi hivatalt kapott. És az élet minden
területén - az egyetemi felvételihez mellékelt űrlapoktólkezdve a telefonközpontok
igénybejelentő nyomtatványáig - "szemérmetlenül" tették fel azokat a kérdéseket,
amelyek megválaszolásáb61 az illetékes hivatal a kérelmező ideológiai elkötelezettségére
következtethetett. Valóban azt akarták, mint Peer Gynttól a Dovre véne: higgyen, amit
akar, de vallásos meggy{Jz6dését mindenképpen tttkolJa,ha igazi manó akar lenni. A
monolitikus államhatalom által ránk kényszerített ideológiai mimikri következtében a
magyar társadalomban a keresztények egymást sem igen ismerhették föl - legföljebb a
"lépésről", mert az idézet szerint: "léptéről ráösmerünk a manöra" - s akkor az emberre
is. Ezért vált igen fontossá, most hogyan lépünk és mekkorát.

Egyház és politika

Talán már az előbbi rövid áttekintésból is kitűnt, hogy a magyaregyházpolitika nemcsak
egyházunk társadalmijelenlétét korlátozta, hanem ezzel összefüggésben annak belső

életét is. Egyébként az egyház külsö és belső életmegnyilvánulásai már csak azért sem
választhatók szét, mert az egyház sem veheti máshonnan tagjait, mint az adott társadalom
bóP; másrészt csak az nyilvánulhat meg a külsőben, ami a legbenső sajátja, s csak az lehet
egészen az övé, ami nemcsak üvegházi körűlmények között él meg, hanem kibírja az
egymásnak ellentmondó széljárások megpróbáltatásait is.

Ami ma a magyar katolikus egyház számára biztató, aligha lehet teljes egészében
független hazánk társadalmi változásaitól. Ebben a vonatkozásban idézzük fel a zsinat
tanítását, amely mintha éppen rólunk szölna.

A "Gaudium et spes" kezdetű, az egyház és a mai világ viszonyáról szölö lelkipásztori
konstitúció Iv. fejezetében, me1y "Apolitikai közösség élete" címet viseli, ezt olvassuk:
"Korunkban mélyreható átalakulások figyelhetők meg a népek társadalmi szerkeze-
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tében és intézményeiben is. Ezek az fta1a1mljlsok a népek kulturális, gazdas1gi és
társadalmi fejlődésének következményei: viszont nagymértékben hatnak a politikai
közösség életére is, kiváltképpen azzal, hogymódosftják minde1l1djogaitéskijtelességett,
az állampolgári szabadsag gyakorlatjiban és a közjóra való törekvésben, valamint a
kapcsolatokat az egyesállampolgárok, a polgárok és a közhatalom között, AV:Wg különféle
részein az emberi méltóság elevenebb tudata olyanpolitikai és jogirendszer létreho7.ásara
késztet, amely jobban óvja a személy kijzéletijogait, így például a gyülekezés, a társulás,
a véleménynyilvánítás, valamint a magán- és a nyilvános vallásgyakorlás jogát . . . A
kulturális, gazdasági és társadalmi haladással együtt sokakban erősödik az óhaj, hogy
nagyobb résztvállalbassanak apolitikaiéletalakításában . . . Egyidejűleg egy szélesebb
körti mozgalom bontakozik annak érdekében, hogy valóban mmden állampolgár
élbessen jogaival, ne csak némely kiváltságos. Helytelenek viszont az olyan politikai
rendszerek, amelyek hol itt, holott korlátozzák az állampolgári vagy a vallási szabadságot,
növelik a politikai szenvedélyek és bűntények áldozatainak számát; a közjó előmozdítása

helyett jogtalan előnyöketbiztosítanak valamelyik partnakvagy éppen a vezetőknek."2

Ennekalapján nemkell tagadnunk, hogya magyartársadalomban végbementváltozások
is bozzájárulnak az esztergomi egyházmegyei zsinat ősszebívásának 1ebet6ségébez, s
bizonyára - éppen az egyház külső és belső életmegnyiMnulásainak ÖSSZefüggései miatt 
ajánlott tárgyköréhez is. Hiszen az egyhaznakmindig arrakell felelnie, amiről kérdezik.Az
evangeli.zádó nyomán satjadó keresztényvi/ágnézetnek politfkat szerepe van. Horváth
sándor O. P. erkölcsbölcseleti megfontolások alapján már 1928-ban arról írt, hogy nem
létezik világnéZet nélküli politika, s éppen ezért "a kereszténység elVá/aSZtbatatI a
politikától''3 - feltéve, "ha politikán nem a pártok tülekedését és az ilyszerú differenCWW
eltüntetó, kompromisszumos okosko<Jjlst" értjük, hanem becsületes részvételt a közéletben.
"S mivel csak a .kereszténységnek vannak az egész életet átfogó és minden ember jogait
egyaránt magasabb,isteni szempontból tisztelőelvei", olyan kiterjedésfi bdeszólást követel
het a politikába, amilyenkiterjedésű maga az erkölcs.4

Amagyar teológusnak a zsinatot jóval megelőzőgondolatait minden logikai törés nélkül
folytathatjuk a mar idézett zsinati dokumentumnak azzal a pontjával, amely .konkrét
irányelveket nyújt a politikai közösség és az egyház egészségesen kialakítandó viszonyára
vonatkozólag. Eszerint az egyháznak "mindig és míndenütt legyen meg az a joga", hogy
"erkijlcst szempontból ítéletet mondhasson a politikai rendre vonatkozó dolgokról is,
amennyiben így kijvetelfk az emberi személy aJapvet6jogai vagy a lelkek iidtJ(jssége".5
Márpedig a mi társadalmunkban éppen az alapvető emberi jogokról van szö, Mínden'azon
múlik, hogy az egyház tud-e válaszolni a társadalom kihívasara, felfedezi-e az idők jeiét,
hogy a V:Wg számáraő magais felhMs és jel lehessen.

Kétségtelen, hogy a kOWSZ csak azt a téSZW kdesztheti meg, amiben van.Az elmúlt év
februárjjlban tartott békéscsabai ideológiai pártkonferencia így fugalmazott: "A politikai,
intézményrendszer demokratizmusának fejlesztése nemcsak politikai követelmény, hanem
erkölcsi kérdés is.A demokratizmus őnmagábanis~erkőkstérték. ÉrVéTtYeSÜléSe
vagyhiánya a POlitIkat kfjzélelben ugyanakkor kihat valamennyi erkőlcsf.értékérvénye
süJésére. "Is A pártkonferenciánál szűkebbremi sem foghatjuk az erkölcs területét.

Az egyház t4f'sad aJm i küldetésén~ veszélyei...
. Ha a demokratizmust a közösségi lét egyetlen erkölcsileg is értékelhető formájanak

tekintjük, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen mindig ugyanarról van szó: a kfjzijsségt lét
megteremtésének lebet6ségeir{Jl. Márpedig ez egyházunk egyik legsürgetóbb feladata.
Hiszen a közösségek hWlyából következik azoknak a himya, akiknek szolgaIata révén az
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egYIW: minden,,~"köZösségtőlkülönbözik: az ~dozópapsag hWJYa, illetőleg a papi
l1ivads csökkenése. Mert vajon életképesnek lehet-e nevezni egy olyan közösséget.
melynek lelki vezetésére egyrekevesebb tag Wllalkozik?

Az elmúlt néhány fvtized egyImpolitilája is hoZZájarult ahhoz, hogya magyar katolikus
egYIW: veszített társadalmi hiteléb(jl. A klerikalizmusra hajló egyháziak: éppen azért
lehettek a koribbi egyIW:politika megbízható partnerei, mert semmiféle adminisztratív
eszközt sem kellett az irinyítasuk aü rendelt közösségek életlehetőségeinekvíssza
szorításara bevetni, elvégezte ezt egyedül a klerikalizmus is. Mert aki az egyIW:ban
infmtilis, az nem lesz bátor a társadalomban sem. S itt ugyancsak megfigyelhetjiik az
egYIW: k1llső és belső életének összefl1ggéseit.

A szekularizáció és a klerikalizmus látszólag egymással kibéldthetetlenül ellentétes, de
legaübbis a szodalista társadalmakban eredményeit tekintve meglepöen hasonló VOIWo
kat mutat. Habár az ötvenes években kle~ reakciónak bélyegezték a sztálinista
dogmatizmus egYIW:i ellenfeleit, mégis az elmúlt évtizedek egyházpolitikájának a
klérussal volt a legkevesebb baja. Az institucionalizmus míndkét tészről fölísmerre
önmagát. - Ámde ezzel még korántsem osztjuk azt a szélsőséges, teológusok részéről is
megfogalmaz6dó nézetet, hogy az autentikus kereszténység története SZOkségképpen
fonódik össze az intézmények megsemmisítőkritikájával, mintha Isten uralma teljesen
különbözne az ember hatalom-gyakorlasatöl, Inkább az igazságosságot teremtő Isten
uralom, mely "félreSOpri az elnyomást és az erőszakot, és célt ad az elidegenedett élet
értelmezésnek", nemhogy fölöslegessé", éppen hogy lehetövé teszi az emberek egymás
között és a természet fölött gyakorolt hatalmát. Ámde csak ez az egységes szemlélet
biztosíthat ellentmondásmentes valóságot.

Ezért a hívó ember világi küldetésének teljesítéséhez fölösleges fölvennie a kettős

állampolgárságot, hogy egyszerre lehessen az állam és az egyház teljes jogú tagja. csak az
embert osztályozó és osztályokba kényszerítőszekularizáció és klerikalizmus osztja ketté
így az Isten által teremtett, megváltott és megszentelt világot.

A cselekvéselmélettel foglalkozó szakemberek szerint is több világ létezik ugyan,
csakhogy nem olyan mödon, hogy az egyház és a társadalom fókuszaiban rendezódne.
Eszerint a szubjektív és objektívvilág klasszikus filozófiai megkülönböztetése legalábbis a
szociálisvilággalbővül (JűrgenHabermas), s éppen ez utóbbi hivatott az erkölcsi értékek
összegezésére. sikeres vagy sikertelen összehangolására. A szekularizált társadalmakban
élő hívő sokszor csak nagyon nehezen különböztetheti meg saját magában a vallás
felszólításait a társadalmi magátólértetódőségekvilágától, ha a társadalom és az egyház
ugyanolyan típusúérvekkel egészen különbözö magatartásra akarja rávenni. Innen
származik, hogy az emberek hasonló formában tisztelik az állam és az egyház vezetőit. S
ezért válhat mindenki olyan könnyen a megszólításban elvtárssá.

Az egyház társadalmi küldetése részben az egyház és a társadalom egymásrautaltságából
fakad, A kölcsönösség azonban soha sincs olyannyira szinkronban egymással,bogyaz
egyház ne lehessen kűlönb annál a társadalomnál, amelyben él. A társadalom ugyan
lehet mozgékonyabb az egyháznál, ámde a helyi egyház - amennyiben nem szakadt el a
világegyháztól (ahogy elszakadt például Kínában) - nagyobb áttekintéssel rendelkezik
De a veszély fönnáll, hogy nem a neki szóló fölhívásra válaszol, és - a mindig kísértő

klerikalizmus következtében - egy teljes egészében elhibázott világi hatalom-struktúrán
keresztül jelentkezik Az antidemokratikus hatalmi struktúrák természetesen örömmel
veszik a hatalom pozicionális szerkezetére nézve veszélytelen tömegszervezetek támo
gatását. Azt gondolták, hogy a klérus beéri a hatalom jelvényeinek viselésével, akiemelt
kádereket megillető státusszimbólumokkal és olyan tiszteletbeli címekkel, amelyeket
csak leköszönőpolitikusok szoktak kapni.

Az egyház egészséges életmegnyi1vánulásait megbéklyózó klerikalizmus következtében
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születik egy agyonpasztonUt réteg, az egyház túlkoros gyennekeinek csoportja, melynek
tagjai többnyire pszichésen károsultak. Mert a pásztorok nem a nyájat, hanem azt a
keveset, azt az egyet legeltetik, ahelyett, hogy utánamennének a kilencvenkilencnek
Vagyisa pásztor nem ott van, ahol a nyáj.

Jó néhányan természetesen már korábban is ésZrevették, hogy a nyáj elkóborolt 
csakhogy túl nagy zajjal keresik, s nem ott, ahol az nélkülük legel. A tévutak felderítésében
a szekularizált társadalom is tevékenyen részt vesz, csakhogy a pásztort minél messzebbre
terelhesse a nyájtól. Sokan azt szeretnék, ha a katolikus egyház társadalmi küldetése az
állam szociális hiányainakpótlására szoritkozna, s az egyház mindenestOl invalidusok
közösségévé alakulna. Holott csak egy egészséges, társadalmi méretekben gondolkodó és
cselekvőképes egyháznak lehet fejlett szociális tevékenysége.

A másik nagy - ugyancsak a jámborság álruhájába bújtatott - kísértés a katolikus
"tennékenységi kultusz" feltámasztása, amelynek alapján már csak a nagycsaládot lehet
családnak tekinteni. Buzgalmukban teljesen megfelejtkeznek arról, hogy a nagycsalád
becsületes vállalása ugyanannyira föltételezi a karizmát, mint a papi cölibátus. Ahelyett,
hogy a nagycsalád vállalásának társadalmi feltételeiért küzdenének, az amúgy is kiszolgál
tatott embert akarják meggyőzni.

Erkölcsről sem ott beszélünk, ahol kellene. Az abortusz adminisztratív megkönnvíté
sének vallási alapon történő elítélése helyett arra kellene törekednünk. hogy olyan
erkölcsi magatartásra neveljük az embereket, amely az adminisztrációtól függetlenül
utasítja el ezt a lehetőséget. Meglehetősen morbid azon keseregni, hogy az egyház megint
csatát vesztett, mert már nem alázzák meg eléggé az abortuszra jelentkezőanyákat ...

Az egyház missziós küldetése

Aligha lehet mellékes körülmény, hogy az egyház míközben társadalmi küldetését végzi,
teljesítiJézus egész világra szölö küldését, míssziös parancsát is. fgyválhatnak legnagyobb
kincseink, a liturgikus élet és az eucharisztia kegyelmi közösséget teremtőereje annak a
világnak sajátjává, elidegeníthetetlen értékévé, végsősoronaz üdvösség jelévé. amelyben
élünk S ennek révén a szekularizált társadalom vallásra fogékony tömegeiból fiatal
neofiták sokaságát vonzbatjuk Krisztus közösségébe. Ha korábban a külső kényszer
inkább csak a megőrzésre és nem a kamatoztatásra tanította meg az egyház tagjait, akkor
most, átalakuló és alapvető változások előtt álló társadalmunk szolgáljon biztatással.
Kínáljuk fel az egyház szociális tanításait - a pápai enciklikák és a modem nyugati
szociológiai irányzatok útmutatása szerint - mindazoknak, akik nem úgy tekintenek a
katolikus egyházra, mint egy még velük élő társutasra, hanem mint a minden idők

emberének szölö igazság kiapadhatatlan forrására. Ezt tanítja a zsinat:
"Krisztus összeshiveiérezzék át, hogykülönleges és csak általuk betölthetőhivatásuk

van a politikai közösségben: példájukkal mindannyian mutassák meg, hogy él bennük a
kötelesség tudata, és hogy odaadóan szolgálják a közjót."8

Vajon képesek-e a magyar katolikus egyház tagjai, a világi hívek pótolhatatlannak
mutatkozni társadalmunkban? Vajon rátalálunk-e erre a különleges és csak általunk
betölthetőhivatásra?

Ha rábukkannánk, egyházunk élete is megváltozna.

Itodalom: 1. Vö. Alfred GIager, Kirche kontra Gesellsc/Wt?, Beitrage zur Theologie und Soziologie der Kirche, Verlag Butzon
Bercker, EichsWt, 1976. 294. o. - 2. G. S. 73. p. - 3. Horváth Sándor, Katoülrus közélet (Erkölcsbölcseleti tanuImanyok), Credo,
Budapest, 1928., 34. o. - 4. I. m. 33-34. o. - 5. G. S. 76. p. - 6. Ember-erkölcs-szocializmus, Kossuth, 1988.,26. o. - 7.
Christentum und Arulrchismus, Hrsg,jens Hanns, AthenJlum Verlag, FI'211kfurt am Main, 1988., 227. o. - 8. G. S. 75. p.

600


