
Zemplén György

A KATOLIKUS PAP
ÉS A MAI ÉLET PROBLÉMÁI

Szent Pál a kolosszabeliekhez irt levelében mondja: "A kivül
állókkal szemben okosan viselkedjetek. Az időt jól értékesítsétek.
Beszédetek legyen mindig szíves, szóval ízes s akkor helyesen tud
tok majd megfelelni mindenkinek" (C 4, 5-6). Az idő, a kiuiiroe
Szent Pál gondolkodásában nem a fizikai időmúlás futó pillanata,
nem is hosszabb-rövidebb tartam, amelyben életünket berendezzük.
A khairos a Gondviselés terveitől terhes pillanat, az óra, amelyben
Isten szól hozzám és azt akarja, hogy megértsem ennek a pillanat
nak a hívó szavát. Az idő a történelmi helyzet, amelyben élünk és
mozgunk, ajándékokkal és felelősséggel teljes isteni szólítás. Az ál
lásfoglalás és magatartás, amelyet az adott óra hívó szavával szem
ben tanúsítunk, sorsdöntő, jelen életünk alakulására és örök üdvös
ségünk biztosítására. Keressük és vizsgáljuk Isten örök gondola
tainak fényében, mit mond nekünk és mit vár tőlünk az "idő",

amelyben élünk, a történelmi helyzet, amelyben munkánkat kifej
teni tartozunk.

Tanulmányom első részében megkísérlem az általános elvi hely
zet tisztázását, a második részben ezen gondolatok fényében vilá
gítok rá a társadalmi élet belső és külső rendjének és békéjének
problémájára.

L Elvi megfontolásaim keretét három szempont szabja meg.
1. XII. Pius a "Haurietis aquas in gaudio Salvatoris" encikliká

ban írja: "ez a kultusz azt kívánja tőlünk, hogy az isteni szeretet
nek a mi szeretetünk adjon választ ... A Szent Szív tisztelete lé
nyegében annak a szeretetnek a tisztelete, amellyel Isten szeret ben
nünket Jézus által és egyúttal annak a szeretetnek a gyakorlása,
amellyel mi viselkedünk Isten és felebarát iránt'; (NRTheol 1956. p.
639. 743). A papi küldetés, a megváltás szolgálata, Krisztus meg
váltói szeretetének tisztelete és gyakorlata. A megváltás szolgálata
az út, amelyen a pap válaszol az isteni szeretetnek, amikor belső

világát az úr szent Szívének szándékai szerint alakítja és ennek a
szeretetnek lendületében szolgálja hivatását, a megváltás szelgála
tát, az emberek üdvözítésének nagy művét. Akármilyen korban,
akármilyen történelmi helyzetben indul el a pap hivatásának útján,
a cél mindig egy: a megváltás szolgálata, a lelkek megmentésének,
üdvözítésének nagy feladata. A ma történelmi szituációját vizsgálva
a megoldás útján mindig az a fény vezet, amelyet az üdvözítő ha
gyott Anyaszentegyházára, hogy ő a Szentlélek irányítása mellett
minden idők embereinek megadja az útmutatást a megváltás szol
gálatára.

2. A második szempont, amely jelen megfontolásaink körvona
lait megszabja: nem a mai élet lelkipásztori problémáit és azok meg-
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oldási lehetőségeit vizsgálom, hanem elvi síkban, a teológia fényében
nézem a ma alapvető kérdéseit, keresem azokra a választ és keresem
a helyes magatartást. Mert a teológiailag alaposan képzett lelkész
alkalmas arra, hogyareábízottakat az erkölcsös, becsületes élet út
ján vezesse és az üdvösség felé irányítsa. Mikor ezt teszi, egyben a
jelen élet feladatait is szolgálja. Megtanít az ember megbecsülésére,
a földi élet kulturális és gazdasági értékeinek tiszteletben tartására,
a közőseégi értékek szeretetére, a munkának, a hűségnek, becsüle
tességnek, őszinteségnek és szorgalomnak megbecsülésére.

3. Így érkezünk el megfontolásaink keretét megszabó harmadik
szemponthoz, a tényleges történeti és kulturális szituáció szemléle
téhez. Az emberi történelem nemcsak a politikai harcok, hanem a
gondolatok ütközésének is csatatere. A gondolat azonban nem ma
rad meg a belső elvont síkban, az emberi élet valóságában akar
napvilágot látni. Egy kor szellemi arculatát kétségtelenül befolyá
solják azok a gondolatok, amelyek az elméket foglalkoztatják, de
perdöntőek azok a gondolatok, amelyek belépnek az élet valóságába
és a tényleges történelmi és társadalmi folyamat alakító tényezőivé

válnak. Nagyon szép dolog az eszmei síkban való viaskodás, érde
kes lehet gondolatok és programok kifejtése vagy cáfolata a
teoriák világában, de kemény és verejtékes lesz a feladat, amikor a
gondolatok az élet valóságában találkoznak. De talán éppen ebből a
szempontból is fö1csillan valami a problémák gyakorlati megoldá
sára nézve. Elméletben lehet nagyon éles határokat vonni ideológiák
és világnézetek, társadalmi rendszerek és a fejlődés irányelvei kö
zött. Mikor azonban az elmélet a valóság útjára lép, akkor szembe
találja magát az élő emberrel. Az ember világában dől el, sikerül-e
az eszmét valóraváltani, életképes volt-e az eszme? A történelem
és a tudomány tanítása szerint az emberi létnek vannak alapvető,

általános érvényű vonásai. A szabadság és a kötöttség, az egyén és
.a közösség, az alany és a tárgy, a belső világ és az objektiv termé
szet polaritása, ősi adottságai az emberi természetnek. Azért a va
lóságba lépve minden teoria csiszolódik, kénytelen újra és újra fe
lülvizsgálni önmagát és innen nyilik meg az út az ellentétek tom
pítására, legalább is a gyakorlat területen, különböző ideológiák
esetén is. A legszélsőségesebb liberális kapitalista elmélet is kény
telen volt engedni az ember szociális követelményeinek. A szociális
szempontokra felépülő ideológia is figyelembe veszi az emberi sze
mélyiség sajátos követelményeit.

A történelmi tényálladék az, hogy népünk 1945 óta a szocializ
mus építésének útjára lépett és vezetői a marxista-leninista ideoló
gia és társadalmi szemlélet eszméi szerint irányítják. A katolikus
papság feladata most már nemcsak az, hogy ezt a világnézetet el
méletileg megismerje és saját világnézete szerint értékelje, hanem
az is, hogyamegvalósuló szocializmus tényével számoljon és meg
keresse a helyet és a feladatokat, amelyeket a Gondviselés számára
ebben az "Orában", ebben a történelmi szituációban kijelölt. Ennek
a feladatnak a megoldása természetesen nem lehet és nem is lesz
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egyetlen szerény tanulmány gyümölcse. Talán évtizedek, esetleg év
századok munkájában, verejtékében oldódnak meg a felbukkanó
kérdések, mindamellett kötelességünk a feladat méreteihez illő sze
rénységgel, a megoldás útján egy-két tapogatózó lépést tennünk,
ahol a fényt Egyházunk elméleti irányítása és gyakorlati útmutatá
sa szolgáltatja. A ma feladatainak megoldására tehát nem elég le
szögeznünk, hogy az Egyház a kommunizmus egyes tételeivel szem
ben hangsúlyozza a kinyilatkoztatás tanításait, hanem azon is gon
dolkoznunk kell, hogyamegvalósuló szocializmus és kommunizmus
világában mi a katolikus papnak helyes magatartása és feladata.

Az Egyház küldetése ma is fennáll. Lehet, hogy tagjaiban he
lyenkint vereséget szenved, de a krisztusi megbízást soha fel nem
adja és fel nem adhatja. Lehet nagyon kedvezőtlen a történelmi
helyzet. Az Egyház akkor is folytatja lélekmentő munkáját. Nem
akar megdönteni társadalmi rendszereket, hanem meg akarja nyer
ni a lelkeket az üdvösség számára és meg akarja szentelni az emberi
közösséget. A szocialista társadalom ideológiája szemben áll az Egy
ház hitével, gyakorlatának több pontjával nem érthet egyet a ka
tolikus pap. Mégis, ennek a társadalomnak céljaiban és szerkezeté
ben van egy pont, ahol találkozik a két világ. Ez a pont az ember
megbecsülése. A szocialista társadalom azért veszi el a hatalmat a
kevés gazdagoktól, hogya nép önmagának ura lehessen és az ember
emberhez méltó, anyagilag jól ellátott, kulturálisan kiművelt életet
élhessen. Ne nézzük most az átalakulás és a kibontakozás fájdalmas
mozzanatait; minden gyökeres operáció gyötrelmekkel jár. Ne néz
zük az új élet tökéletlenségeit, a kezdet nehézségeit, amelyeket a
vezető körök is elismernek és orvosolní akarnak. Az organizmus
fejlődése sem megy zökkenő nélkül. Nézzük a célt, s akkor találunk
valamit, ami a mi céljaink között is ott van. Az Egyháznak nem
közvetlen célja az anyagi és kulturális jólét előmozdítása. De mun
kájának feltétele az egészséges gazdasági és társadalmi rend, a szel
lemi kultura emelkedése, ezért ezekben a részletcélokban saját kül
detésének megfelelő módon, hivatásának körébe vágó eszközökkel
szívesen ad és nyugodtan adhat segítséget. Népünk társadalmi, gaz
dasági és kulturális emelkedése nagy érték, amelynek előmozdítását

örömmel kell elismernie a katolikus papnak és abban hivatásának
megfelelő eszközökkel részt is vehet. Nem adhatja fel hitének el
veit, nem fogadhat el az Egyház tanításával ellenkező tanítást, nem
folytathat az Egyház parancsával ellenkező gyakorlatot. De lehet
megértő és segítséget nyujtó azokban a törekvésekben, amelyek, ha
más talajról is fakadnak, mégis igaz értékek szolgálatában állanak.
Ez a lelki beállítottság a legjobb út, hogy a szocialista társadalom és
az Egyház között meginduljon a közeledés és az Egyház teljesíthesse
örök misszióját, melyet az üdvözítő reá bízott. Ez az út, amelyen
az élet valóságában közeledhetnek egymáshoz az ellentétes világné
zetek és talán le is tompulhat az ellentét éle. Nem abban az értelem
ben, hogy az Egyház valaha is engedhetne a kinyilatkoztatásban
gyökerező tanításokból. A szocializmus azonban eljuthat a nagyobb
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megértés fokára a keresztény gondolattal szemben. Isten léte, a ki
nyilatkoztatott vallás ténye, az ember személyes örök üdvösségé
nek biztosítása nincs ellentétben a földi jólét és kultúra művelésé

vel. A vallás tanítása nem ellenkezik a haladó tudománnyal. A tu
domány igazolt ismeretei megférnek a keresztény világnézet egy
ségében.

A gyakorlati élet is azt mutatja, hogy a szocialista társadalom
a nevelésben, a közéletben mindig hatékonyabban hangoztatja az
erkölcsi szempontokat. Nagyon jellemzők a legújabban megjelent
ifjúsági nevelői és önnevelői munkák, amelyekben az erkölcsi kö
vetelmények sok szempontból megegyeznek a természeti törvény és
a keresztényerkölcstudomány követelményeivel. Nem gondolnám.
hogy ártana az erkölcsnek, ha a társadalmi jólét és az egészséges
élet szempontjain túl vallásos motívumokkal is erősödne.

Végül ne gondoljuk, hogya katolikus igehirdetésnek és a meg
váltás szolgálatának csak a szocializmust építő országokban vannak
nehézségei és akadályai. A francia püspökök és teológusok sürgetik
a lelkipásztorkodásban a "misszionárius módszer" kidolgozását. Szo
ciológiai módszerrel megírt könyvek mutatják, hogy a hittől való
elszakadás fő-oka a környezet kereszténytelenné válása, amely a ke
resztény gondolat lassú és feltartóztathatatlan elhalását vonja maga
után. (Cf. Schöllgen: Die soziologischen Grundlagen der katholischen
Sittenlehre, p. 30. §. 4. Was heisst missionarische Methode ?). A nyu
gati irodalomban, különösen az exszisztencialista oldalon, igen gyak
ran hallunk az eszményeiből teljesen kiábrándult emberről. Camus,
Marceau nálunk is ismert műveiből előtűnik a kereszténységtől el
szakadt, mindenben csalódott individuális ember és társadalom ma
gányának szörnyű üressége. Ez a lelkület keresi azután a jazzban.
a táncban, az alkoholban, a gyönyörben a felejtést, de itt is csak
a semmi sötét éje tátong felé. Ebből a környezetből kell a tékozló
fiút hazavezetni az atyai házba.

II. A felvázolt gondolatok fényében megkísérlem most a helyes
magatartás felé vezető út néhány szempontját megkeresni a tár
sadalmi rend és béke kérdésének területén. A kérdés arculata ket
tős, egyik a társadalom benső rendjének kérdése, a másik a társada
lom külső biztonsága, a háború vagv béke kérdése.

1. A társadalmi rend problémája. A XVIII. sz. felvilágosodásá
nak és a francia forradalomnak mozgató erői évszázados kötöttsé
gek alól akarták felszabadítani az emberiséget. A feudalizmus idejét
múlta az új gazdasági lehetőségek és feladatok között, az abszolút
állam kényelmetlen kényszerét, a merkantilista rendőrállam terhét.
a reneszanszban és reformációban saját individualitásának tudatára
ébredő ember nem volt hajlandó elviselni, A középkori céhrendszer
elvesztette rugalmasságát és nem volt képes a megnövekedett em
bertömegek igényeit ki elégíteni. Az eszméknek a francia forrada
lomban kezdődő megvalósítása az ellenkező végletbe lendült, kira
gadta az embert a természet által rendelt kötöttségekből: a vallásos
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élet és a társadalmi rend közösségéből. Széttépte Istenhez és a kö
zösséghez fűző természetes kapcsolatát és megingatta a társadalmi
együttélés alapjait.

A liberális társadalom eszmei alapja az individualizmus, amely
az egyén abszolut szabadságát minden korlátozó tényezőtől való
függetlenséget hirdeti. Bölcseleti alapja a nominalizmus, amely fel
oldja az objektiv érvényű egyetemességeket és a valóságot, a konk
rét adottságokra korlátozza. Felbontja a társadalom organikus ta
goltságát, és az önmagára hagyott emberi értelemtől vár egyedül út
mutatást az élet berendezésére. Humanizmusa nem számol a kinyi
latkoztatás emberképével, a pusztán természeti embert ismeri, hisz
ennek teljes romlatlanságában és végtelen tökéletesedési lehető

ségeiben. Legfőbb erkölcsi törvénye a természetes ember korlátlan
és szabad kibontakozása és érvényesülése. A szabad versenyben a
tőke ragadja magához a hatalmat, a munkaadó és munkavállaló
egymással ellentétbe kerül, a munkás munkája árúvá válik, amely
nek értékét a tőke szabadon diktálja. A liberális kapitalizmus kor
látlan szabadságeszménye megteremti az új szolgaságot, a milliók,
nincstelenek, proletárok és gyarmati népek rabszolgaságát, a kis
számú, óriási tőkével és korlátlan hatalommal rendelkező nagytő
kések szolgálatában. A tőke döntő befolyást gyakorol az államok
életére és a nemzetközi kapcsolatok alakulására is. A jog nem más,
mint a magánjogi viszonyok biztosítása, a közösségi jóra való min
den vonatkozás nélkül. Az individualista gondolatnak végső kitel
jesedése a plutokrácia, a tőke uralma az állami életben, az impe
rializmus, a szélsőséges szabad verseny és hatalmi törekvés a nem
zetek között és a végletes nacionalizmus.

A liberális társadalomnak gazdasági rendje a kapitalizmus. Az
individualista kapitalizmus a tulajdonjog korlátlan érvényesítésé
nek alapján áll. A tulajdonnak csak individuális funkcióját ismeri,
a szociális szerep elsorvad. A "magántulajdon szentsége" azt kíván
ja. hogy sem közösségi, sem állami hatalom ne korlátozza a tulaj
dont. Ha a keresztény tulajdon helyes értelmezését megvilágítjuk,
akkor világosság derül a szocialista társadalom keresztény értéke
lésére is.

Aquinói Szent Tamás a tulajdon tárgyalásánál a használati jog
tényéből indul ki. Valamely dolgot használni, annyit jelent, mint
meghatározott célra fordítani. Az embert Isten saját képére és ha
sonlatosságára teremtette. A Szentirás ebből a tényből vezeti le az
ember hatalmát a természet fölött. ,.Alkossunk embert a mi ké
pünkre és hasonlatosságunkra s uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, az állatokon és az egész földön ..." (Gen. 1, 26). Az ember
rászorul az anyagi javakra. A tökéletlen mindig a tökéletesebb miatt
van. Ezért a természet szava követeli és adja meg az embernek a
jogot, hogy az anyagi javakat használja. Tehát minden megkülön
böztetés nélkül és minden tételes törvényt megelőzően az embernek
elidegeníthetetlen joga, hogy létének fönntartásához és szellemi éle
tének kibontakoztatásához az anyagi javakat használja.

261



Isten parancsa s a természet szava megszabja az ember jogát a
természet javainak használatára. A törvény azonban nem dönti el
ennek a használatnak a módját. Elgondolható ugyanis, hogy az em
ber ezekből a javakból bizonyos mennyiséget birtokba vesz és ál
landó tulajdon segítségével oldja meg szükségleteinek kielégítését.
Elgondolható azonban az is, hogy az emberiség, vagy az emberek
egy-egy nagyobb csoportja marad a javak birtokló alanya és a kö
zösség juttatja mindenki számára, szükségletei és érdemei szerint,
a megfelelő javakat. A kinyilatkoztatás közvetlen felvilágosítást
nem ad ebben a kérdésben. A Szentírás tanítása feltételezi, jóvá
hagyja és védi a tulajdont. Az újszövetségi kinyilatkoztatás, külö
nösen az anyagi javaktól való függetlenséget és a szűkölködők sze
retetből fakadó megsegítését sürgeti. A keresztény hagyománya ki
nyilatkoztatás és a következtető ész adataira támaszkodva a magán
tulajdon megengedett és kívánatos volta mellett döntött. A törté
nelmi fejlődésből azonban kiderült, hogy a magántulajdon sokféle
módon valósulhat meg az emberi társadalomban. A korlátlan ma
gántulajdonon felépülő kapitalizmus kihívta a teológiai gondolko
dásban a kapitalista tulajdon-fogalom kritikáját. Ebben a kritiká
ban előkelő helyet foglal el Horváth Sándornak Szent Tamás tulaj
donjogi tanításáról szóló könyve, amelyet sajnos a külföldi szerzők

alig ismernek és alig idéznek, pedig a tudományos fejlődés és a
pápák megnyilatkozásai lényegileg az őszemléletmódját igazolták.

A keresztény erkölcstan és társadalomtudomány kritikája a
szenttamási gondolatmenet alapjaihoz nyúl vissza. Igazolható ugyan
a magántulajdon erkölcsi jogosultsága és szükségessége, de ez a tu
lajdon nem korlátlan. Az egyén magántulajdonát megelőzi a kö
zösség és minden egyesnek joga a javak méltányos használatára. A
magántulajdonnak szociális terhei és funkciói vannak, feladata, hogy
a társadalomban az egész és az egyes tagok megélhetését biztosítsa.
Célja nem a kapitalista profit, hanem a "bonum comrnune", a közjó
előmozditása. Akinek magántulajdona van, az köteles a "felesleg
ből" a nélkülözőknek juttatni. Mi a felesleg, azt nem az egyén, ha
nem a közösség törvénye dönti el, az ö feladata, hogy őrködjék a
javak igazságos elosztása felett. A mai mérhetetlenné nőtt gazda
sági élet kereteiben ez a követelmény természetesen nem úgy kép
zelendő, hogy mechanikusan lekapcsolnak bizonyos összeget a jö
vedelemből, hanem úgy, hogy a birtokos jövedelmét köteles szo
ciálisan értékes teljesítményekbe fektetni, munkaalkalmakat terem
teni, hogy a javak elosztásánál egyensúlya biztosítható legyen, hogy
a birtoktalanok is magántulajdonhoz juthassanak, hogy a munka
képtelenek ellátása emberhez méltó módon megoldható legyen, hogy
a bérek a munka arányában biztosítsák a munkás tisztességes meg
élhetését. Az államhatalom hivatása, hogy igazságos törvényhozás
sal a társadalom rendjét és békéjét biztosítsa. "A hit által megvi
lágosított ész ... - tanítja XII. Pius pápa - tudja ... hogy az állam
egész tevékenysége a gazdasági és politikai egyaránt, a közös jó
megvalósítását szolgálja. Tudniillik azokat a külső feltételeket, ame-
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lyekre a polgárok összességének szüksége van, hogy kifejlessze ké
pességeit, teljesítse kötelességeit, kibontakoztassa anyagi, szellemi és
vallási életét" ...

A liberális kapitalizmus elfajulásával szemben jelentkezik a
szocializmus, amely kollektivisztikus alapon keresi a társadalom
újjászervezését. A szocializmus célja a legmagasabb fokú közös jó
lét előmozditása, amelyben minden dolgozó megtalálja anyagi és
kulturális kibontakozásának lehetőségét. A keresztény gondolkodás
aggodalommal nézi a szocialista társadalom ideológiájának egyes
mozzanatait, azonban elismeri, hogy a szocializmus épp abban a
pontban hoz orvoslást, amelyet súlyosan megsebzettek a liberális
kapitalizmus egyoldalúságai. Nem tagadható, hogy a forradalmi
megoldás sokakra nézve fájdalmas, de egyben szükséges is, mert az
emberek átalakítása, helyes irányba nevelése csak a mult környezet
gyökeres felszámolásával lehetséges.

A társadalmi közösség gondolata a kereszténység alapvető ta
nítása. Ha a keresztény közösségi gondolat ideológiai alapjaiban kü
lönbözik is a kommunista clgondolástól, mégis, mindkettőt áthatja
a nép szeretete, az emberiség jólétének, szabadságának és előreha

ladásának előmozditása. A keresztény erkölcs szcrint az ember ter
mészeténél fogva nem elszigetelt lény, reá van utalva embertár
sainak segítségére. A kölcsönös segítés csak a jól rendezett társada
lomban érheti el céljait. A szecialista társadalom eddigi fejlődésé

ben megmutatja, hogy nagyalkotásokkal szolgálja az emberi kő

zösséget; gondoljunk a népjóléti intézményekre, az iskolázás és kul
túra terjesztésére, a társadalom biztosítására, a szélesebb néprétegek
emelésére. Az embernek a közösséghez való viszonyát a keresztény
erkölcstan szerint az igazságosság erényének egyik válfaja, az álta
lános vagy törvényes igazságosság szabályozza, melyet XI. és XII.
Pius pápák nyomán újabban szociális igazságosságnak is neveznek,
A szociális igazságosság követelménye, hogy az egyén a közösséggel
szemben teljesíti azokat a kötelességeket, amelyek a közösség fenn
maradását és békés kibontakozását biztosítják. A kegyelet és enge
delmesség erénye is a közösség felé irányít, amikor él hazával, a
népközösséggel és az állammal szemben való kötelezettségekre fi
gyelmeztet. Az erkölcstan ezen kötelességek számára megadja a szi
lárd alapot. Ezzel a munkával él keresztény gondolat újra találkozik
a szocialista gondolattal, amely móltán követeli meg a közösségí ér
tékek és érdekek megbecsülését és előmozdítását. Ennek az általános
elvnek keretében a keresztény erkölcs hatékony támaszt nyujt a
társadalmi rend biztosítására.

A közösségi szellem megkívánja a társadalmi tulajdon megbe
csülését. Sajnos, nagyon is emberi vonás, hogy ami nem áll valaki
nek saját tulajdonában, azt kevésre értékeli. Hanyagul bánik a re
ája bízott javakkal, azokat kellő módon nem gyümölcsözteti, rest
ségből, vagy nemtörődömségbőlmásnak testi épségét veszélyezteti,
a közösségi tulajdont illetéktelenül birtokba veszi. A keresztény ta
nítás szembefordul ezekkel a visszaélésekkel. Mindenkí kötelezve



van arra, hogy a rábízott javakat a legjobb tehetsége szerint kezel
je és kamatoztassa. Mindenki felelős azokért a következményekért,
amelyek az ő hanyagsága folytán a közösséget vagy az emberi éle
tet és egészséget megkárosítják. Még kevésbé lehet jóváhagyni a
közösségi javak illetéktelen eltulajdonítását. A közösség java nem
senki földje. A közösség tagja nem lehet bíró a saját ügyében, és
nem mondhatja, hogy e javak eltulajdonítása útján csak pótolja,
amit nem kap meg a közösségtől. Ez a felfogás anarchiára vezet. A
törvényesen rendezett közösség feladata, hogy gondoskodjék tag
jainak tisztességes megélhetéséről. Ha ez kezdetben nem is történ
hetik a legfényesebb módon, a tagoknak nem önkényes eljárásokkal,
hanem szorgalornmal kell életük megjavításári fáradozniuk. Ez a
követelmény különleges jelleget nyer abból a tényből, hogy anagy
közösség feladatai csak. a részletközösségekbe tömörült egyének
közreműködéséveloldhatók meg. Nem lehet elutasítani az egyéni vál
lalkozást és kezdeményezést, dc a mai gazdasági élet különösen a
mezögazdaságí termelés, él szövetkezés és tömörülés felé mutat.

A közösségi élet mindonnapi életritmusa a munka. A keresztény
erkölcstan kiemeli és elismeri a munka értékét és a munkában az
emberi beteljesedés hatékony, sőt nélkülözhetetlen eszközét látja.
Az ókor és a közópkor a testi munkát nem értékelte és aszketikus
szempontokat szem elölt tartva a munka teher és büntetés jelleget
hangsúlyozta. A keresztény tanítás, amelyet az ujabb idők pápái
és teológusai kidolgoznak. lényegében El kinyilatkoztatás ősi ha
gyomanyaiban gyökereznek. Isten az embernek a feladatot adta,
hogy munk.ija által művelje és hajtsa hatalmába a földet. A fel
adat nem v.rltozott a bűnbeesés után, A Genezis tanitása csak any
nyit mond, hogy a munka az ember számára fáradságot jelent és
a munka f'árndságos jellege il bűn büntetése. Az újszövetségi kinyi
latkoztaí.ás enyhíti. ennek a fáradságnak a terhét. Az Üdvözítő maga
is példát adott a k ózi munkúra. A keresztény ember számára a kö
zösség és a S:1,Íót dii['chalaojs céljúból vállalt munka az egY2n ki
bontakozásának hatékony eszköze, a közösségi életnek pedig elen
['-edhetf't1on fclt(!.elf~. Ezért hirdeti cl kcreszténv erkölcstan a munka
;~1egbecsülését [.s a munk a kötelező voltát. .

J\ keresztény el'kijlc;;tan megbecsüli a testi életet és a szellemi
kultúra ,~rtL,kcit. Örömrnel üdvözli tehM. amit a közüsségi hatalom
az c-mberck testi épségének, cgészs<':gének mogvódésére, helyreállí
jásúra tr'sz. A cse-cse-mők védelme, a kor-szerű e!=,~észségügyi intéz
mények, él tudományos kutatás előmozditása, a társadalom biztosí
tása, kórházi ápoló s, orvosi kezelés, a szocialista társadalom szép
eredményei. Nem szabad figyelmen kivül hagyni a sport és általában
a testgyakorlatok és tost.ipolú., fontossógM.A szecialista kormány
zat hazankban lohetőv» tette, hc!,:V a mar.:/éll' sport, nepiink arány
lag csekély létszáma ellenére, a vilás; nagy nemzetei mellé állhasson,
Ha a kerosztcny erkölcs a testápolásban és a sportban magasabb
szellemi és lelki kult úra eszközét látja, akkor is a testi életet védi a
sportszerűtlen túlzások tól. A keresztény erkölcstan elismeri és ér-
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tékeli a kultúra egyéb ágainak, a tudománynak, művészetnek, ze
nének léleknemesitő és népnevelő hatását. Egészen meglepő az a
fellendülés, amely a magyar életben az elmúlt évtizedben ezen a té
ren mutatkozik. Az irodalom, a zene és egyéb művészi ágak elju
tottak a nép széles rétegeihez. Amikor a kereszténység a testi és
szellemi kultúra területén hangsúlyozza az erkölcsi szempontokat,
akkor is az igazi közösségi élet alapjait támogatja. A keresztény er
kölcs bizonyos kérdésekben talán szigorúnak látszik, de ez a szigorú
ság végeredményképpen a fiatalember lelki megerősödését, a felnőtt

lelki egyensúlyának biztositását célozza és a társadalom egészséges
fejlődését mozditja elő.

Vázlatosan ezek volnának a szempontok és következmények,
amelyek a liberális kapitalizmus szocialista kritikájából és a ke
resztény erkölcs követelményeinek egybevetéséből fakadnak. XII.
Pius pápa szavaival zárom e gondolatmenetet. "A keresztény lelki
ismeret nem ismerheti el igazságosnak az olyan társadalmi beren
dezést, amely tagadja vagy gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tulaj
don természetes jogát ... De nem fogadhat el olyan rendszereket
sem, amelyek a tulajdonjogot egészen téves fogalmazásban ismerik
el és igy ellentétben vannak az igaz és egészséges társadalmi rend
del. Ezért pl. a kapitalizmust, amely ilyen téves elgondolásokon épül
fel és magának korlátlan jogot követel a közös jónak való minden
alárendelés nélkül, az Egyház helyteleníti, mint a természeti joggal
ellentétes dolgot. Mert valóban látjuk, hogy a munkásoknak mindig
növekvő tömegei szembetalálják magukat a gazdasági javak szél
sőséges konccntrációjával, amely sokszor névtelen formák alá rej
tőzve sikerrel kivonja magát a társadalmi kötelezettségek alól és
megakadályozza, hogy a munkás ténylegesen tulajdont szerezzen
magának" ... (Nuntius radiophonicus 1944. szept. 1. AAS 36. p. 253) .
..Nem bízva tehát a magántulajdon elvében, az Egyház magas eti
kai szociális célkitűzést követ. Nem szándékozik egyszerűen fenntar
tani a jelen állapoto t, mintha abban az isteni akarat kifejezését lát
ná. még kevésbé támogatja a gazdagot és a plutokratát a szegény
nyel szemben: épp ellenkezőleg. Kezdettől fogva az Egyház örzője

a gyöngének és elnyomottnak, a hatalmasok zsarnokságával szem
ben és támogatta a dolgozó tömegek jogos követelményeit. Az Egy
ház inkább arra törekszik, hogy a magántulajdon legyen olyan.
amilyennek lennie kell az isteni bölcsesség tervei és a természet
rendelése szerint, a társadalmi rend eleme, az emberi kezdeménye
zés szükségszerű clőf'oltótclc, indíték az élet időleges és örökkévaló
r.éljai érdekében végzett munkára, tehát alkotóeleme az ember sza
badságának és méUóságának, akit az Isten képmására teremtett és
akinek kezdettől fogva kijelölte az uralmat az anyagi javak
fi,lötL"

2. Háború és béke. A közösségi értékek kibontakoztatásának
;,bpfc,ltétele a társadalom külső békt'ic is. Ismétlésekbe bocsátkoz
nék, ha akár az atomenergia békés felhasználásának előnyeit ismer
ll'tr:0m, akár pedig újr a rámutatnék arra. milyen pusztulásokkal jár
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az atomenergia háborús felhasználása.* Problémánkkal kapcsolat
ban legyen szabad csak az erkölcstudomány oldaláról értékelni a
háború és a béke problémáját a technikai fejlettség mai feltételei
között.

A hagyományos erkölcstan szépen és világosan kidolgozta a há
ború erkölcstani problematikáját és felvázolta azokat a feltételeket,
amelyek mellett a háború igazságos és erkölcsileg megengedhető.

A háború lehetett a hazaszeretetnek, a jogos nemzeti önérzetnek és
önfeláldozásnak ragyogó példája, de minden időkben mérhetetlen
anyagi, kulturális és erkölcsi károkkal járt. Etikailag tehát roppant
felelősséget jelent a háború igazságos voltának eldöntése és ez a
felelősség súlyosodik, amikor az újkor szituációjában vizsgáljuk Ll

háború kérdését.
A hagyományos erkölcstani nézet azt vallja, hogy a megfelelő

feltételek mellett folytatott háború igazságos. Minden nemzetnek
joga van a fennmaradásra és a tisztességes emberi megélhetésre. A
joggal azonban együtt jár a jog érvényesítése is, amelynek végső

eszköze az erőszak. Az egyes államok önálló jogi személyek, a mult
ban magasabb rangú egységes hatalom, nemzetek szervezete, nem
állott az egyesek fölött. Ha tehát más megoldás nincs, akkor jogos
és igazságos a védelmi háború, joga van 'azonban az államnak tá
madó háborúval is érvényesiteni a természeti törvény által biztosí
tott érdekeit.

A háború azonban - mondották - csak megfelelő feltételek
mellett lehet igazságos. Az igazságos háború méltányos és elégséges
okot követel, helyes szándékot, amely a jog védelmét célozza és nem
a gyűlölet, vagy a hatalmi akarás szolgálatában áll. Feltételezi az
igazságos háború, hogy a hadviselés az erkölcsi törvények követel
ményeinek és a nemzetközi megállapodásoknak megfelelő módon
történik, fegyveres erők állnak fegyveres erőkkel szemben. olvan
eszközökkel, amelyek alkalmasak az ellenség legyőzésérc. dc nem
embertelen kiirtására. Végül hangsúlyozzák, hogy az előrelátott el
érendő jónak olyannak k-ell lennie, amely arányban áll a háború
által kétségtelenül bekövetkező károkkal.

Már az első világháború, még inkább a második, új pioblórná
kat vetett föl a morúlis szempontjúból. Kiderült, hogy az Ú. n. jogos
háború kót utolsó kővctelménye a JOI';OS eszközök használatának és
a háború által előidézett károk egyensúlyozásának követelménye az
újabb háború esetéri gyakorlatilag meg nem valósítható. Az új há
ború a totális háború irányában mutat. Ez azt jelenti, hogy az egész
népesség rnindcn javával és munkájával belekapcsolódik a háború
ba, megszűnik a különbség ü hadszíntér és a hátország között. Az
ellenség minden eszközt bevet, amely az ellenfél háborús akaratá
nak megtörésére és háborús erejének legyőzésérc alkalmasnak mu
tatkozik. A totális háború célja az ellenfél teljes megsemmisítése,
térdrekényszerítése és nemcsak a méltányos megadásra késztetése.

• Gillemot László: Háború vagy béke. Vigilin. 1953. február.
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Ebben a keretben meddővé válnak azok a megkülönböztetések, ame
lyek megengedik a fegyveres erőkkel szemben a fegyveres erő al
kalmazását, de tiltják a fegyvertelenek pusztitását. Fegyveres és
fegyvertelen egyaránt résztvesz a háborúban és az ellenfél háborús
képességének letörésére éppúgy szükséges az Ú. n. békés polgári la
kosság megfélemlítése, mint a fegyveres erők összezúzása. A meg
különböztetés gyakorlatilag is lehetetlenné válik. Már az elmúlt
világháborúban a légitámadások játszották a legnagyobb szerepet a
háború sikerének eldöntésében. A repülőbombának azonban már
nem lehet megparancsolni, hogy csak a fegyveres erőkre és hadiipari
központokra zuhanjon. Az a régi okoskodás, hogy ki szabad lőni az
ostromlott városra az ágyúgolyót, akkor is, ha mellékesen egy-két
ártatlan ember el is pusztul, ma már erejét veszti, ha azokra a tíz
ezrekre gondolunk, akik egy-két jól sikerült légitámadás segitségével
elpusztultak. A probléma akkor ölt emberfeletti és kozmikus mére
teket, ha az atombomba romboló hatására gondolunk. Itt már ha
tástalanná válik minden megkülönböztetés. Az atombomba ország
részeket, világvárosokat és virágzó kultúrákat pusztithat el néhány
másodperc leforgása alatt. Hol lehet ebben az esetben beszélni "jo
gos" fegyverekről, vagy arról, hogy a kárnak arányban kell lennie
az elérendő jóval? Ma még senki sem tudja, hogy mi lesz egy tény
leges atomtámadás következménye. Nem tudjuk, rni éri nem csak az
ellenséget, hanem az atommal támadó felet is. Nem tudjuk, nem
indul-e meg olyan robbanási vagy bomlási folyamat, amely a föld
tekintélyes részére kiterjed.

Megdől tehát a lehetősége annak, hogy megállapitsuk a háború
igazságos feltételeit. A totális, repülő támadásokkal dolgozó, atom
bombát felhasználó hadviselési mód elveszti erkölcsi alapjait. Csak
annak a félnek a részéről volna erkölcsileg igazolható, amelyet
igazságtalanul ilyen fegyverekkel megtámadnak.

Marad tehát az erkölcstan végső következtetése: a háborút el
kell kerülni. Ez esetben pedig csak egy út áll az emberiség számára'
a teljes leszerelés, a békés tárgyalások és a nemzetközi tekintély
elismerése a vitás kérdések megoldásában. Olyan nemzetközi tekin
tély, amely nem áll valamely hatalmi érdek szolgálatában, hanem
a nemzetközi igazságosság szabályai szerint elfogulatlanul ítél.

Az emberi tudomány behatolt a természet titkaiba. Mikor úgy
látszott, kezében van a kulcs a végső kapuhoz, akkor eléje meredt a
démon, amely nem engedelmeskedik már az emberi erőnek, A fel
szabadult energia önállósul és felszabadítójának nyakára telepszik,
Ki meri tehát a démont szabadjára ereszteni?

Guardini irja a "Das Ende der Neuzeit" című munkájában: "A
központi kérdés, amely körül a jövő kulturális munkája forog és
amelynek megoldásától nemcsak jólét vagy nyomor, hanem' élet
vagy pusztulás függ: a hataLom kérdése. Nem a hatalom növelevése.
mert az önmagától megy előre, hanem a hatalom fékezése és he
lyes használata. A vadont első alakjában legyőztük: a természet en
gedelmeskedik. De a vadon visszatér a kultúra keretében és éltetó
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eleme éppen az, ami első formájában legyőzte: a hatalom." (p. 97).
Aki a technikai kultúrát kezébe ragadja, uralkodik természet és em
ber felett. Az emberiség jövője attól függ, hogy a hatalom az er
kölcs kezében marad-e? Ha nem, a "vadon" lesz úrrá újra az em
beriség fölött, a felszabadult démon legyőzi felszabadítóját.

A katolikus pap feladata a rettenetes lehetőségek színe előtt

nem lehet más, mint a béke szolgálata. XII. Pius pápa a második
világháború kitörése óta nem szűnik meg inteni és figyelmeztetni
az emberiséget, hogy a háborús fegyverkezés útjárólletérve, indul
jon el egy új és igazságos világ berendezése felé. "Az erkölcsi alapon
álló új rend területén - mondja 1941-es karácsonyi rádiószózatában
-, ha egyszer kiküszöböltettek a fegyveres konfliktusok legvesze
l'lelmesebb tűzfészkei, nincs többet hely sem totális háború, sem
gátnélküli fegyverkezési hajsza számára. Nem szabad megengedni,
hogy egy harmadik világháború erkölcsi és társadalmi rombolásá
val és erkölcsi eltévelyedéseivel harmadszor is rászakadjon az em
beriségre. Az emberiség biztessága azonban azt kívánja, hogy a
nemzetek őszintén és becsületesen kezdjék meg a leszerelést." (AAS
1942. pg. 18.)

'"
A századforduló óta mind sürgetőbben hangzik a szociális kér

dés megoldásának követelménye. Sok habozás után a szocializmus
tette a fa gyökerére a fejszét. Kívánjuk, hogy ez a megoldás minél
közelebb jöjjön a kereszténység örök humanizmusához. mert akkor
reméljük, hogya fejlődés, a javulás értékes és tartós lesz. Az egyén
és a társadalom megújulása az evangelium szellemében nincs ká
rára a szocialista építő munkának, sőt azt ellenkezőleg megterme
kenyíti. A keresztény gondolkodás nem adja fel hitének örök érté
keit, de tudja, hogy gondolkodása nem jelent visszatérést a mult
hoz, sem a liberális társadalomhoz, sem középkorhoz. Magáévá te
heti Huizinga szavát: ,,l\'Ii nem tagadjuk az elmult korok nagyságát,
sem pedig meg nem vetjük értékeiket. Mi tudjuk, hogy sok minden
sokszor jobb volt, mint most. Elgondolható, hogy egy későbbi kul
túra, amelynek hiányát most siratjuk, nagyobb hasonlóságot mutat
korábbi korszakokkal. De egyet tudunk: általános visszakozás nincs
többé. Csak ..olőro" van, akkor is, ha szédülünk az ismeretlen mély
segek és távolságok előtt, akkor is, ha a jövő mint ködbe burkolt
mélység tátong felénk." (Im Schatten von Morgen, pg 19). Ezt
Huizinga a harmincas években írta. Mi már talán többet látunk.
De egyet tudunk: a ködbe burkolt mélységek felett világosságot
áraszt az Isten soha el nem múló igéje, az evangélium fényessége.
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