
A FELSZABADULÁS ÜNNEPE
Aprilis 4-e évről évre visszatérő, emlékezetes dátum a magyar nemzet életé

ben immár huszonnyolc esztendeje. A szabadság ünnepe ez és egy új társadalmi
rend ígéretes kezdetéé. A megnyert szabadságé, amely felszámolta az ember és
ember között meglévő, osztályhelyzetből, vagyoni és származási előjogokból fa
kadó különbségeket, és visszaadta a századokon át kisebbségi sorban élők emberi
öntudatát és méltóságát.

A szabadság azonban csak a cselekvés által tudja bizonyítani létezését. A va
lóban emberi cselekvés magában foglalja az egyén önnön magatartásához és meg
íiyőződéséhez való tudatos ragaszkodását és ugyanakkor a nagyobb közösség ér
dekeihez, a társadalomhoz való aktív alkalmazkodását és tartozását is. Ez a kettős

.,kötődés": az egyén és a közösség harmonikus kapcsolata, az egyes ember és a.
tiírsadalom együttes felemelkedésének szolgálata bontakozhatott ki a felszabadu
lással.

Azóta hazánk minden polgárának - amint ezt a Magyar Püspöki Kar a
felszabadulásunk 25. évfordulójára kiadott deklarációjában leszögezi -, "akár hi
vő, akár nem-hivő - egyforma megbecsülés jár, ha munkáját becsülettel végzi a
szocialista haza javára, fejlődésének, haladásának és azok nélkü.lözhetetlen alap
jának, a békének előmozdítására".

Huszonnyolc év nem nagy történelmi idő, de mindazok az eredmények~

amelyeknek tanúi, megvalósítói és továbbfolytatói vagyunk, számunkra mar
történelmet jelentenek. Ez a történelem még nem befejezett, mint ahogy társadal
mi felemelkedésünk sem az. Továbbhaladásunk a jövőn alapszik, nem a múlton"
még akkor is, ha a mai ig,azságok a tegnap tévedéseiből és korrekcióiból táplálkoz
nak és a leküzdendő hibák és ellentmondások növekedésünk televényterületét ké
pezik. "A béke és szabadság fényében látjuk - hangsúlyozza a Magyar Püspöki
Kal' - a jól alapozott, szervesen ívelő emelleedés lendületét. Egy szociális erénuek
től fűtött, szociális felelősségérzéstől áthatott dolgozó nép szocialista reményétől vi
láglik jövendőnk. Ebbe a jövőbe tekint egyházunk is. Hazánk és népünk jövőjébeúgy,
mint a saját jövőjébe is; felelősséggel és reménnyel. Mert hiszen egyházunk kezdet
től fogva úgy a szetetet egyháza, hogy egyben a remény egyháza is. Nem a múltba
mered, hanem a jövőbe tekint és a jövőre mutat; úgy, hogy miközben a jövő felé
tort, a jelen életét teljesíti ki. Ezért van a mi helyünk alapvetően a közös jö
vőt vállalók és munkálók soraiban. És ezért vagyunk munkás hívei és előmozdí

tói nemcsak a koeqzisziencuinak, a békés egymás mellett élésnek, hanem ugyan
akkor és ugyanebben a proegzisztenciának, az egymásért élésnek is."

A keresztény ember elkötelezettsége a társadalom ügye iránt abból a bel
ső meggyőződésből következik, hogy a szocialista rend az embernek többet nyújt
hat minden korábbi rendnél, nemcsak anyagiakban, szellemiekben is. Építése és
emberileg igazán lakható renddé fejlesztése pusztán az állampolgárok tettrekész
ségén és tehetségén múlik. A keresztény ember csak azáltal éli meg keresztény
mivoltát, ha teljesen odaadja életét: csak azáltal érti meg, hogy élete nem egy
adott helyzethez, hanem egy történelmi folyamathoz van kötve, amiért érdemes
élnie. A fontos az, hogya hivő olyan társadalmi valóságnak adja át magát, ame
l,yet itt és most, összefüggéseiben és távlataiban nagynak és fontosnak itél meg,
nagyobbnak és fontosabbnak önmagánál. Aki hisz, fel akarja törni a jelent, hogy
legyen jövője. A jelent azonban csak olyan eszme törheti fel, amely fölülmúl
ja és mindig meghaladja a mát. Így nyílik meg a lét minden alkotó ember szá
mára, s igy válik a hivő számára is a jövő lehetségessé és követelménnyé eb
ben az országban, amikor is az egész nép érdeke alkotja az állam értiekét.

A közös érdek szolgálatára, a jövő előkészítésére hív föl bennünket a M6.
sodik Püspöki Szinodus is, amik01' megállapítja: "Az egyház tagjai a polgári tár
sadalomnak is tagjai. Mint polgári személyeknek, joguk és kötelességük, hogy a
közjót szolgálják, mint bárki más. Lelkiismeretesen és szakértelemmel kell be
tölten'iök evilági munkakörüket. A világ kovásza kell, hogy legyenek: a család
ban, a munkahelyükön, a társadalmi, kulturális és politikai életben. Feladatuk
és hivatásuk, hogy az evangélium szellemében és az egyház elvei szerint élje
nek Így tesznek tanúságot a Szentlélek: erejéről minden tettükkel, amellyel az
embereket szolgálják és a jövőt építik."

273


