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"Regnum Dei intra vos est"
A "kereszténység és liberalizmus" témaköréhez

Odo Casel mondja egy cikkében, hogy az őskereszténység az egyház örökérvé
nyű isteni modellje. Bármily sok érték halmozódott fel az egyházban a későbbi

századok folyamán, ha a lényeget tisztán akarjuk látni, vissza kell néznünk az
őskereszténységre.

A közélet és kereszténység viszonyának kérdése -legalábbis mai értelem
ben - fel sem vetődöttaz ősegyház számára. Kissé túlzón úgy fogalmazhat
nánk, hogy a közélet kérdéseit szent közömbösséggel szemlélte. Nemcsak
azért, mert pogány társadalomban élt, amelynek megváltoztatására közvet
lenül nem is törekedett, nem is törekedhetett. Annak keretein belül élve csak
azt a békességet kívánta önmagának, amely békességet tiszta szívvel kívánt
a pogány társadalomnak is. De főként azért nem programozta be magát
"közéleti" tevékenységre, mert mindent átható, egész múködését ihlető él
ménye egészen másfelé irányította érdeklődését. Az ősegyház napról napra
boldogan tudatosította magában, hogy Isten végtelen irgalmával a keresz
ténységben új emberré teremtett minket, a hitben és a szentségekben elnyert
életet a hitben és a szent misztériumok gyakorlásában napról napra növel
hetjük magunkban"s hogy a felebaráti szeretetben ennek gyümölcseit kell
megteremnünk. Az "elmenvén tanítsatok minden népet" parancsa erre a jó
hírre vonatkozott, s célját a keresztség kultuszában való újjánemzéssel érte
el. Nem ide tartozik, hogy most kifejtsük ennek a tudásnak, ennek az alap
élménynek végtelen gazdagságát. De végső soron ennyi volt az ősegyház

jóhíre, evangéliuma - egyben életprogramja.

Romana securitas - Christiana pietas

A pogány államra az üldözések ellenére sem úgy tekintett az egyház, mint
ellenségére. Az ókori ember szemében a rend, a közbiztonság, a béke olyan
értékek, melyeket az egyház megbecsül, akkor is, ha a pogány állam biztosítja
azokat. Pilátusnak akkor is van hatalma, sőt felülről adott hatalma, amikor Jé
zust elítéli. Ugyanaz a hatalom gonosz, amikor Jézust elítéli, és jó, amikor a
gonoszt megbünteti, Tegyük hozzá: a politikai közélet e kor számára nemcsak
a birodalmat jelentette, hanem a poliszt, mai szóval az önkormányzati szintet
is. .Közösségünkért, városunkért" imádkozik az ősegyház, és kettőt kér: hogy
.rnundí cursus pacífice dirigatur", vagyis Isten rendeléséből a világ folyása bé
kességben irányozódjék, és hogy "ecclesia tua tranquilla devotione2 laetetur",
tehát Isten egyháza vigadozhassék azon, hogy kellő nyugalomban magát telje
sen Istennek szenteli. A társadalom megszentelése csupán közvetve történhet:
azzal, hogy az egyház szent, és hogy testébe építi az újjászülötteket. Amit el-
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mondtunk, azt e~ fogalompár szemlélteti a legjobban: Romana securítas'' 
Christiana pietas / vagyis: római biztonság - keresztény "kegyesség". Az egy
ház a római államélettől ("Romana") annyit Vár, hogy biztonságos életkereteket
("securitas") teremtsen. Ugyanakkor a maga lelke mélyén felépít egy szentélyt,
melyben gyermeki odaadással ("pietas, devotio") őrzi a Krisztushoz való tarto
zást ("Christiana").

Az ősegyház gondolkodásának igazi kincsestára és tükre a római mise
könyv sacramentariuma, vagyis oratio-gyűjteménye.Sajnálatos, hogy ezek a
nagyszerű kulcsszövegek - melyeket valaha memorizáltak és a hittan törzs
anyagává tettek - ma nincsenek jelen a hívők tudatában, még a hívő értel
miség tudatában sem, sőt: tisztességesen le sincsenek fordítva. Eszövegekből
mindenesetre nagyon pontosan és nagyon árnyaltan megtanulhatnánk, mi is
a Romana securitas és Christiana pietas tartalma.

Azt hiszem, az eddigiekből világos, hogy a "szent közömbösség" sem
szünteti meg a többi polgárral való szolidaritást. A közbékesség közös érdeke
összeköti a keresztényt a pogánnyal is, őt viszont elkülöníti a pogánytól az
a tény, hogy ő - mint az Exsultet kimondja - ott áll a húsvéti gyertya
titokzatos fényében, vagyis a kultusz által és a teljes értelemben vett kultusz
számára őt Istent kiválasztotta. Ezt a kincset szívében őrizve a keresztény
ember nyugodtan részt vehet minden közügyben is. A Szent Pál-i maxima
értelmében ("aki nem dolgozik, ne is egyék") a keresztény ember társává lesz
minden dolgozó embernek. Munkájának végső motívuma ugyan több, mint
pogány kollégájáé, hiszen őbennemegfogant a "Spiritus fervor" (a Lélek for
rósága), és ezért kell neki nemcsak "in fide stabilis" (a hitben állhatatosnak),
hanem egyúttal "in opere efficax" (a működésben hatékonynak) lennie. Ez a
.fervor" tehát hajtóenergia, de az "opus"-nak, a működésnek tartalma már
összeköti őt a nagyobb közösséggel is.

Mint az egyháztörténetből és a vértanú-aktákból tudjuk, a keresztények,
ha hivatásuk erre szólt, közösségi, tehát községi vagy állami funkciókat vál
laltak, sőt magas állásokat töltöttek be a császári udvarban, sokszor úgy,
hogy környezetük nem is tudta keresztény voltukat. Nem okvetlenül azért
maradt ez rejtve, mert félelemből eltitkolták. Hanem azért, mert ott, azon a
helyen ők a "securitas Romana" szolgái voltak, közösségben mindenki más
sal. Természetesen bármikor megtörténhetett, hogy szolgálatuk összeegyez
tethetetlenné vált hitükkel és kultikus elkötelezettségükkel. Akkor ugyan
ilyen nyugodt szívvel elhagyták az állami szolgálatot, ugyanilyen nyugodt
szívvel álltak a bíró elé, ugyanilyen vidám lélekkel vállalták a vértanúhalált.
Honnan ez a feltűnőert szabad lelkület, mellyel .flent tamquam non flentes,
gaudent tamquam non gaudentes, emunt tamquam non possidentes, utuntur
hoc mundo tamquam non utantur..." (sírnak, mint akik nem sírnak, örülnek,
mint akik nem örülnek, vásárolnak, mintegy nem birtokolva, élnek e világgal,
mintha nem élnének vele; iKor 7,30-31)? Honnan van a termékenység, mely
nem ragaszkodik a terméshez? Honnan van ez a "közömbösség", índifferen
tia, mely ugyanakkor "efficax in opere" (termékeny a működésben)? Ugy
gondolom, ennek titka és záloga ontológiailag is, lélektanilag is: a lélek szen
télyének érintethetetlensége.

Ne gondoljuk, hogy a "konstantirii" korszak beköszöntése azonnal meg
változtatta az emberi élet két területének e viszonyát. Még az Ágoston féle
Civitas Dei sem a politikailag megvalósított kereszténység. Hiszen Agoston
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is olvasta napról napra az evangéliumban, miként válaszolt Krisztus a fari
zeusok kérdésére, hogy tudniillik "quando venit regnum Dei" (mikor jön el
az Isten országa)? így szól: "Non venit regnum Dei cum observatione, neque
dicent: Ecce hic, aut ecce illic. Ecce enim regnum Dei intra vos est." (Nem
jön el az Isten országa úgy, hogy észre lehetne venni, és azt mondanánk: nézd
csak, itt van, vagy: nézd csak, ott van. Mert íme, az Isten országa bennetek
van.) Az ágostoni teológia egyik alapeszméje éppen a jónak és rossznak ál
landó összekevertsége, szétválaszthatatlansága, illetve a szétválasztásnak az
ítélet napjára való fenntartása. A határ az Isten országa és a Sátán országa
között nem kűlső csoportok között húzódik, hanem a lélek bensejében, mind
egyikünk lelkének bensejében. Ezt az összekevertséget kétségtelenül meg
szenvedi az egyház és megszenvedik az igazak. De az a dolguk, hogy béke
tűréssel, szelídséggel megszenvedjék, nem pedig az, hogy megszüntessék.
Ragaszkodniuk kell az igazsághoz, de nem képzelhetik magukat az igazság
tevő Isten helyébe. Ez a gondolat igen sokféle megvilágításban tér vissza,
főként Agoston felséges zsoltármagyarázataiban.

A kereszténység és az európai ember

A "keresztény állam", "keresztény társadalom" gyakorlata valójában nem Nagy
Konstantin, hanem sokkal inkább Nagy Károly nevéhez kapcsolható, s bár félve,
ki merem mondani, providenciális volt. Ha tudjuk is, hogy e korszak a múlté,
és számos árnyoldaIát fölemlegetjük is, nem kell fölényeskedve kritizálnunk,
vagy szégyenkezve kiiktatnunk történelmünkből.Valószínű, hogy a szellemi és
vallási értékek soha nem hatották volna át a társadalmat, ha nincs egy olyan
periódusa történelmünknek, amelyben mintegy a közmegegyezés erejével a
mindennapi élet princípiumává vált (nem mondom, hogy mindig megvalósított,
de egyetemesen vallott és részlegesen megvalósított princípiumává) a művelt

ség, a tisztaság, a kurialitás, az önfeláldozás, a kegyesség értékrendje.
Kétségkívül megvolt a kard szerepe az oltár védelmében, mondhatni: vég

ső garanciaként többnyire a háttérben. Mégsem a kard hozta létre a keresz
tény Európát, hanem egy kivételes gondviselés-szerű történelmi szituáció. Az
emberiség a népvándorlás tűzvészei közben és után felégetve gazdátlanul
maradt magára. Hol volt itt már akármilyen "securitas"? Az egyház lett mín
den áldásnak, a földi áldásoknak is jóformán egyetlen osztogatója. A gyer
meknépek nemcsak hitet, hanem ennivalót, betűt, jogrendet, politikai kultú
rát, az erőszak ellen többé-kevésbé hatásos normákat kaptak édesanyjuktól.
Kivételes volt ez a történelmi korszak, de meghatározó, ahogy a gyermekkor
is kivételes, de meghatározó. Ezért kísérhette morális közmegegyezés e be
rendezkedést/ és erre a közmegegyezésre támaszkodhatott bármely hatalmi
fellépés a rendszert bomlasztó erők ellen. Mivel az egyház nemcsak hitet,
hanem kultúrát is hozott, jelentős szekuláris elemek (technikák, autonóm el
járások, intézmények) ép ülhettek be harmonikusan a középkori társadalmi
rendszerbe. A társadalmi kultúrának ezen autonóm technikái megakadályoz
ták azt, hogy mereven teoratikus elrendezésűvéváljék a világ.

A keresztény ember ennek a keresztény Európának dolgos polgára. Akit
pedig származása, tehetsége, tanultsága és az uralkodó akarata oda emelt,
annak - legalábbis elvileg - Isten előtti felelősséggelmegterhelt kötelessége
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a közélet szolgálata, a keresztény állam és keresztény társadalom fenntartása
- mindenki javára és üdvére. Nincsenek persze illúzióink affelől, hogy mű

ködött valóságban ez a tiszta eszme. Hogyan? Jól-rosszul, mint minden em
beri dolog. Feszültségekkel telve, gonoszságokkal fertőzve. csodálatos gyü
mölcsöket teremve; gondoskodva és erőszakoskodva, szűzien és szemérmetle
nül, kizsákmányolva és adakozva. Nem apológiáját akartam itt adni a középkori
keresztény államnak, hanem szép és igazságos szavakkal búcsúzni tőle.

Mert nem véletlen, hogy éppen ez a keresztény Európa, csakis ennek a
keresztény Európának szerzetesrendjei és egyetemei, filozófiai traktátusai és
prédikációi, művészete és tanrendszere nevelte ki azt az új társadalmi köze
get, mely (most mindegy, hogy jogosan-e ,:,agy nem) kérdőjeleket írt a világi
hatalom és az egyház, a társadalmi törekvések és vallási eszmények ilyesfajta
viszonyára, tehát egyfajta holisztikus'' társadalomfelfogásra. Ismétlem, most
nem a kritika, nem a különvélemény igaz vagy téves voltáról beszélek, ha
nem e vélemények kimondásának tényéről.

Az ókeresztény ember nem csodálkozott volna ezen, legföljebb heves vi
tába szállt volna az olyasféle dolgokkal, amelyek a reneszánszban vagy a
17-18. században felmerültek. A középkori berendezkedésben felnőtt ember
viszont megdöbbent, értetlenül és felháborodva állt előtte, s legszívesebben
a kard után nyúlt volna. Másrészt: bármennyire tudomásul is vette volna az
ókeresztény ember ezeknek a különvéleményeknek a létezését, fel sem merül
volna benne, hogy azok megingathatjék az ő hitét, érinthetnék a megváltott
ember belső szentélyét. Hiszen ő eleve arra rendezkedett be, hogy a pietas
christina elzárt kert, lepecsételt forrás, mely csak a beavatottaknak tárul fel.
Szépségéről persze lehet beszélni a kívülállóknak, ahogy Pál mondja: re
ménységünkről tanúságot tehetünk. De a keresztény nevelés mégis miszta
gogikus nevelés, vagyis a misztériumokba bevezető, illetve az elnyert misz
tériumokat tudatosító beszéd, s az, aki nem akar részese lenne e misztérium
nak, az természetesen más nyelvet beszél. Attól elválaszt minket a "devotio
Christiana", noha összeköthet vele a "securitas Romana".

A középkori egyház a holisztikus társadalom oly csodálatos élményét
hagyta reánk, hogy alig lehet beletörődni elvesztésébe. Sőt - és ez korunk
újabb fejleménye - a holisztikus igény visszaüt egy nagy kísértés alakjában:
ha a világot nem lehet az egyházhoz hajlítani, az egyház hajoljon a világ felé.
Ha nem tudjuk elfogadni a szentély és agora dualizmusát, változtassuk a
szentélyt agorává. A dogmáiban fellazuló kereszténység voltaképpen a ho
lisztikus szemlélet fonákja: nem bírja elviselni, hogya társadalommal szelíd
békében éljünk, s ugyanakkor sok kedves polgártársunktól elválasszon ben
nünket a "devotio christiana". Talán kimondhatatlanul, ösztönösen, de a tár
sadalom és hit elveszett egységét akarja visszaállítani akár "engedmények" árán
is. A "fundamentalista düh" a társadalom elfogadására és saját szentélyünk le
rombolása önmagunk elfogadtatása érdekében: lélektanilag egy töröl fakad.

Az egyház az újkorban

Emberileg teljesen érthető, de történelmileg katasztrofális, ami ezek után - a
18-19. században - történt. Az egyház a gyakorlatban - éppen a holisztikus
berendezkedés igézetében - azonosította magát a feudalizmus intézményrend-
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szetével. s így célpontjává lett mindazoknak, akik a feudalizmus intézmény
rendszere ellen törtek. Másrészt a feudalizmus intézményrendszere ellen törő

erők azonosították az egyház lényegét e magatartásával, s az egyház mint egész
ellen, vagy legalábbis az egyház lényegét alkotó természetfeletti.hit és szentségi
rend ellen törtek. Kialakult az egyház antiliberalizmusa és a liberalizmus6 egy
hazellenessége/, hasonlöképpen az egyház antiszocializmusa és a szocializmus8

ateizmusa, Mindkét oldal a másikat gerjesztette és igazolta is:
A feudális előjogokat védő egyház a liberalizmus gondolatvilágával a sö

tétség központjévá. a fejlődés akadályává válik: a társadalmi felvilágosodást
és szabadságot csak az egyház lerombolása árán lehet megvalósítani. Az egy
ház viszont a liberális antiklerikalizmusban igazolva látja azt a félelmét, hogy
annak törekvései Isten országának lerombolásához vezetnek. A liberalizmus
az egyház eszmerendszeréhez nyúl: ha külsőleg nem tudja megroppantani
az egyház hatalmát, akkor a dogmák, az egyházi intézmények .Jíberalízéla
sával", a szabadgondolkodásnak az egyház belső életébe való bevezetésével
akarja azt aláásni - vagy legalábbis szimpatizál az egyházon belüli "lazítá
sokkal", ereje szerint védelmet nyújt neki a szabadság nevében. Az egyháziak
viszont az egyház dogmatikai védekezését ("antimodernizmus") extrapolál
ják, s a liberalizmus jogfelfogásában keresik az erkölcsi szabadosság okát.

Hasonló kölcsönös gerjesztéssel váltak a 19. században ellenségekké a szo
cializmus és a kereszténység, holott a szocializmus eszmeileg harmonizál a
kereszténységgel, sőt úgy indult, mint a kereszténységből kisarjadó praktikus
emberszeretet mozgalma. Még a kommunizmus is az apostoli egyháznak a
történelemben időről-időre felújított modelljét idézte, csak éppen azt az egy
háztörténelmi leckét nem tanulta meg, hogy a vagyonközösséget az egyház
ban is csak az önként vállaló szerzetesek tudták megvalósítani. ők is elfajzá
sok és reformok állandó hullámzása során. A kommunizmus céljának irrea
litása vezetett azután a cél megvalósítását segítő kényszer igénybevételéhez,
majd a kényszer öncéllá válásához, a "proletárdiktamrához".

Korunk alig különbözik az őskeresztények idejétől. Miért, miért nem, ezen
tanakodhatunk. de tény, hogy nem keresztény Európában élünk, hanem po
gány környezetben. Ezt úgy értem, hogy a társadalom mint egész nem te
kinthető kereszténynek. A kereszténységet egészében nem vállaló emberek
aránya oly nagy, hogy őket világi hatalom még akkor sem kötelezhetné a
kereszténység következményeinek megtartására, ha a kisebbség jogaira nem
is gondolnánk.

A társadalom a középkori iskolából megtanulta azokat a keresztény érté
keket, amelyeket a kereszténységtől függetlenül is - habár sok bizonytalan
kodással, ellentmondásossággal, veszélyeztetettséggel és vitathatósággal ke
verve - elismer. Az emberiség tartós alapértékeihez, melyek közül legna
gyobb és legvitathatatlanabb a békesség, odacsatlakoztak ezek a keresztény
alapértékek, most már úgy, mint az emberiség közjavai, melyeket már nem
a kereszténység részeként, hanem az emberség részeként kezel korunk. Ezek
az értékek együttvéve teszik ki azt, ami a "securitas Romana" mai értelmének
tartható. Ezek az értékek azok, amiért mint embernek lehet és kell dolgoz
nunk, vállvetve, a kollegialitás szellemében minden más embertársunkkaI. És
ezek azok, amiért mint kereszténynek imádkoznunk kell, a legünnepélyeseb
ben minden nagypénteken. Ezek azok az értékek, melyeket már állapotbeli
kötelességeink egyszerű teljesítésével is szolgálunk. Akinek pedig megadatik
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a közéleti szerepvállalás bármely fajának tehetsége, az őskeresztényektől

megtanulható "szent közömbösséggel" ugyanezekért közszereplést is vállal
hat. Ahogy keresztény öseink, úgy mi is a christiana pietasban találhatjuk
meg a legmélyebb indítékokat és a lelklismereti mércét. Ennyiben - leg
alábbis elvileg - megbízhatóbb, kiválóbb az energiaforrás, mint a pogányok
nál. De ez tartalmi tekintetben már nem jelent éles elválasztást. A legtöbb
dolgot a maga okaira visszavezetve (ahogy Bíbó mondta), a maga racionali
tásában kell megvizsgálnunk és megítélnünk. A kétszer kettő mindenki szá
mára négy.

A kereszténység értelme ma

A "keresztény Európa" (keresztény társadalom, keresztény közélet, stb.) kifeje
zést háromféleképpen érthetjük:

Érthetjük úgy, mint a kereszténység történelmi iskoláján átment Európa
életrendjét, mely magába szívta és éppen ezzel szekularizálta a kereszténység
bizonyos értékeit. Ezeket az értékeket ma már csak szélsőséges erők vonják
kétségbe. Paradoxonba fogalmazva: éppen e szekularizációs folyamat miatt
a keresztény Európa a nem keresztény Európát jelenti.

A kifejezés másik értelme a középkori holisztikus berendezkedést szeretné
(legalábbis részben) visszaidézni, vagyis a korona és az oltár szövetségét. Ha
ezt a jó viszonyra értjük, akkor a teljes értelemben vett társadalmi békesség
nélkülözhetetlen alkatrésze. De ha úgy értjük, hogy az egyház (vagy különö
sen: egy adott egyház) jogos vagy nem jogos törekvéseit a világi hatalom
segítsen megvalósítani, akkor ez ma lehetetlen, jogtalan és káros igény. Le
hetetlen, mert a társadalom el fogja vetni az ilyen kényszert. Jogtalan, mert
ha a hit elfogadására nem lehet valakit rendőrileg kényszeríteni, akkor a hit
következményeinek elfogadására sem lehet. És káros, mert ha a vallás a po
litikát eszközül használja céljai elérésére, akkor a politika is eszközül hasz
nálja a vallást a maga céljai érdekében. Ez a minimum, amit a történelemből

meg kell tanulni.
Csak a kifejezés harmadik értelmezése a járható út: annál keresztényibb

egy társadalom, minél több tagja fogadja be magába az Isten országát. Mert
"regnum Dei intra vos est". Hogy ismét egy - szinte lefordíthatatlan 
oratióból idézzünk: "Fiat, Domine, quaesumus, per gratiam tuam fructuosus
nostrae devotionis affectus..." Ami működík bennünk, az a "devotionis affec
tus", tehát az a belső odamozdulás, mellyel az ember kultikus módon, de
egyben egész életre hatóan átadja magát Istennek. Ez az alapfeltétele a mi
részünkről annak, hogya kegyelem (teológiailag persze ez esetben a "gratia
secunda") kifejtse alakító erejét, s az ember önmaga, felebarátai és a nagyobb
közösség számára "fructuosus"-szá, minél gyümölcstermőbbé tegye. "A te
kegyelmed által, kérünk, Urunk váljék (kifelé) minél gyümölcsözőbbé a (bel
sőleg) minket mozgató szentségi önátadás..." A "devotionis affectus"-t felkel
teni és táplálni: ezt tehetjük a "keresztény" társadalomért.

Hogy képletesen szóljunk: mindnyájunk szívében ott él az országot Mári
ának felajánIó István alakja. Sok jót hozott az ennek nyomában kisarjadt ba
rokk Regnum Marianum kultusz is. Ha él az egyházban ez a máriás lelkület,
ha Mária oltalmát kérjük hazánkra, akkor ez az ország Mária oltalmára bízott
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ország, ennyiben Regnum Marianum. De azt nem várhatjuk el, hogy a par
lament a Boldogasszony Anyánkat énekelve nyissa meg ülésszakát.

Ezzel elérkeztünk utolsó mondanivalónkhoz. Az igazi liberalitas (most a
latin szó mindkét értelmére gondolunk: szabadság iránti érzék és nagylelkű
ség) akkor élhet igazán a keresztény emberben, ha annak feltétele is és ellen
súlya is: a teljes értelemben vett devotio. Miért ellensúly? Az emberi libertas,
szabadság (most nem arról a szabadságról beszélek, melyről Krisztus szólt)
végső soron abban áll, hogy az ember a másik ember lelkiismeretét a jog és
a politika eszközeivel nem ellenőrizheti. Az embert autonóm lénynek kell
tekintenünk. A devotio viszont azt jelenti, hogy az ember szent elhatározással
lemond erről az autonómiáról. Helyesebben: nem is lemond, hanem felismeri
a tényt, hogy ez az autonómia csak viszonylagos. Ezzel elismeri Isten abszo
lút fenségét, elismeri azt az üdvösségrendet. melyet nem az ember talál ki
magának, hanem hite szerint Isten jelölt ki végtelen bölcsességgel és szere
tettel. Nincs olyan emberi tapasztalás, amelyből a vallási igazságot levezet
hetnénk. Itt egyedül Isten kinyilatkoztatására támaszkodhatunk. Tudjuk,
hogy ennek az igazságnak őrzőjévé a Szentlélek által vezetett egyházat tette
az Isten. Az emberi tévedésekkel és hibákkal teli egyház az isteni dolgokban
egyetlen hiteles "tanú". Csak annyiban vagyunk keresztények, amennyiben
a hit és a kultusz megpecsételte ezt a devotiót, s amennyiben életünkkel
ragaszkodunk ahhoz a szentségi misztériumhoz, amelyben hittel részesül
tünk. Hogy ismét egy oratiót idézzünk: "Deus, qui Ecclesiam tuam novo
semper foetu multiplicas, concede famulis tuis, ut sacramentum vivendo te
neant, quod fide perceperunt". Isten, ki Egyházadat szüntelenül új magza
tokkal sokasítod, engedd meg családtagjaidnak, hogya szentségi misztériu
mot, amelyet (egyszer) hittel elnyertek, életükkel (mindvégig) magukban
megtartsák. így épül fel az emberben belül (és a társadalmon belül) az az
érinthetetlen szentély, amelyről cikkünk kezdetén beszéltünk.

Istennel szemben önként elvesztettük szabadságunkat, s éppen ezáltal tel
jes szabadságot nyertünk az emberrel szemben. Emiatt nemcsak ellensűlya,

hanem előfeltétele is teljes szabadságunknak ez a szabadságvesztés. Felsza
badít ugyanis arra, hogy az emberek közt teljes szabadsággal járjunk, mű
ködjünk, véleményt formáljunk. Amíg a kereszténység számunkra társadal
mi program, ideológia, addig kénytelenek vagyunk ezt a keresztény nevet
emberi, társadalmi, politikai eszmékkel és törekvésekkel kitölteni. így züllik
le a kereszténység mozgalmivá, politikaivá, így azonosul társadalmi mozgal
makkal, politikai törekvésekkel.

Az utóbbi időben unásig hallhattuk azt az ostoba frázist, hogy akik az
egyházat ki akarják zárni a politikából, azok visszaszorítják a sekrestyébe.
Nem tudom, miért a sekrestyét emlegetik, az egyházi pletyka és gyűlölködés

színhelyét. A kereszténység "szent királyi papság", és kereszténység csak ott
van, ahol oltár van. Ha a szentély kikezdhetetlenül áll, akkor vallásilag nem
vagyunk elkötelezve egyetlen társadalmi vélekedés mellett sem. Szabad szív
vel tehetünk mérlegre érveket és ellenérveket. Ha a keresztény közösség a
misztériumba való beavatottság egysége, nem pedig elvtársi alapszerv, akkor
nyitottak lehetünk minden ésszerű együttműködésremásokkal. Sőt akkor ez
nem is úgy merül fel, hogy én, a keresztény, hajlandó vagyok veled együtt
működni - hanem: én, a kolléga természetesen együttműködömveled min
den jóban, keresztény lelkiismerettől is hajtva és ellenőrízve, Ha a keresz-
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ténység számunkra nem párt, hanem vallás, akkor nincsenek eleve adott,
kötelező pártszimpátiáink. Akkor a felnőtt keresztény ember lelkiismerete
irányít abban, ami az emberek közösségére tartozik.

De ez a szabadsásnem érinti az Istentől kapott gyermeki függést, a chris
tiana pietast, ezt az "édes igát". Ez a kapcsolat körül van sándolva, a véle
kedéseknél sokkal szilárdabb talajra van építve. Ha nem így lenne, akkor
kettős kísértés fenyegetne: a világ felé való nyitottság kereszténységünk el
vesztéséhez vezet - vagy kereszténységünk védelme az emberi közösségtől
való elzárkózást eredményezi.

A társadalomban tehát igazán liberálisan mozogni csak akkor tudunk, ha
az egyházon belül antiliberálisak vagyunk.

Jegyzetek:

1. Cikkünkben egyes idézetek és terminusok használatakor szeretnénk a latin mellett marad
ni, hogy a manapság folyó ideológiai viták zavaros szóhasználatát lehetőség szerint elkerül
jük. Az idézeteket lefordíljuk, a. terminus-szerűen használt szavakhoz első megjelenésükkor
bővebb magyarázatot fűzünk. 2. A "devotio" az őskeresztény gondolkodás és liturgia kulcs
szava. Nem buzgóságot jelent (mint manapság fordítják), hanem az embemek azt a belső,

ugyanakkor a kultuszban és az életmódban külsőleg is megjelenő elszánását, hogy magát
egy vallásos aktussal teljesen, fenntartás nélkül Istennek szenteli, Istennek rendelkezésére
bocsátja, 3. A "securitas" a közélet által nyújtott biztonságot jelenti: a jogbiztonságot, az
igazságosságot, a békét. A "Romana" itt azt jelenti, hogy e biztonságot a r6mai birodalom
működésenyújtja (vagy kell nyújtania) az egyes polgároknak és a polgárok közösségeinek. 4.
A "pietas" itt azt a kölcsönös viszonyt jelenti, mely a teremtő és gondviselő Isten és a magát
reá bízó, iránta gyermeki odaadást tanúsító krisztusi ember között van. E "Eietas" az Isten
oldaláról nézve: atyai szeretet. Az ember oldaláról nézve feltétlen bizalom. így tartalmilag
közel áll a "devotio"-hoz. Valóban, szokták az említett fogalompárt így is formulázni: Securi
tas Romana - devotio Christiana. 5. Holisztikus (a holosz '" egész szóból) azért, mert az
emberi élet különféle területeit egyetlen egészbe akarja foglalni. Egy meghatározott vallási
felfogáshoz hozzákapcsol egy meghatározott filozófiát, társadalmi berendezkedést, művelt
ségi eszmét, stb., és gyakorlatilag azt kívánja, hogy aki az egyiket elfogadja, az fogadja el a
másikat is, vagyis az egészet egyetlen elválaszthatatlan rendszerként kezeli. Természetesen
ez a gyakorlatban nem működikily szígorúan, s ismét nem elsődlegesen"kényszer" eredmé
nye, hanem egy egységesen berendezkedett társadalomba való beleszületéssel tudomásul
vett természetes állapot. 6. Minthogy a mai egyházi publicisztikában a "liberalizmus" szót
meglehetősen szabadosan (kevéssé szabatosan) használják, magunk a következő jelentés
mellett kötjük le magunkat A liberalizmus történelmileg a születési előjogok és hátrányok
megszüntetéséért, az egyenlő emberi szabadságjogok biztosításáért született mozgalom. A
politikai filozófia szempontjából a liberalizmus három alapmotívuma: a demokrácia elve
(vagyis az, hogy a társadalom életét népképviseleti úton megalkotott törvényeknek kell sza
bályozniuk), a tolerancia elve (vagyis a kisebbség lelkiismeretét és lelkiismeretéből fakadó
tetteit is el kell fogadni addig a pontig, amíg az nem sérti mások jogait), végül a civilitas elve
(vagyis az, hogy az állami hatalom csak a szükséges legkisebb mértékig avatkozzon be a civil
társadalom önszervezőéletébe). 7. Nem használjuk az "antiklerikalizmus" szót, mert az túl
sok értelmű, s jól tudjuk, hogy antiklerikalizmus nem jelent minden esetben egyház- vagy
vallásellenességet. 8. A "szocializmus" történelmileg: a vagyoni helyzet okozta előnyökbőlés
hátrányokból adódó kirívó különbségek mérséklésére indult mozgalom. A politikai filozófia
szempontjából lényeges elemei: a tulajdon és a tulajdonból fakadó jogok korlátozása az
egyenlőbb elosztás érdekében; a dolgozó ember érdekeinek védelme és akisemmizettekről

való gondoskodás; a szociális különbségeknek nem adakozás-szerű,alkalmi mérséklése, ha
nem ezt szolgáló társadalmi berendezkedés, jogi (törvényi, állami) eszközökkel garantálva.
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