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A KÖZÖSSÉGI EMBER ÉS KULTÚRÁJA

A közösségi ember eszménye

"Az ember mint társadalmi lény - hangsúlyozza VI. Pál pápa az Octogesimo
adveniens-ben - egy sor sajátos közösségben alakítja sorsát, amelyek kiteljese
désének és fejlődésének szükséges feltételeként szélesebb, egyetemesebb jellegű

közösséget igényelnek: a politikai közösséget." Ezt a politikai közösséget jelenti
számunkra a szocialista társadalom, melyen - mint egyetemesebb jellegű közös
ségen - belül töltik be helyüket a kisebb-nagyobb, világnézetileg is különböző

közösségek - egyház, tömegszervezetek, iskola, család, munkahely stb. - s mint
részek az egészben valósítják meg önmagukat. Természetes tehát, hogy a meg
határozó, a politikai közösség programja - különösen ha az a társadalmat át
fogóan érinti - a maga áttételes, eredeti módján érvényesül az egészet alkotó
közössézek mindegyikében.

A szocialista társadalom távlata, az a jövő, amely a társadalmi viszonyok
magasabb fokát rejti méhében és az "otthonlét légkörét" Igéri hivőnek és nem
hivőnek egyaránt, új típusú, sokoldalúan képzett embert követel meg, a közös
ségi embert, aki a társadalmi folyamatoknak nemcsak a következő lépcsőjét

látja világosan, hanem Iépcsősorát, a honnan - hová - miéri láncolatát is.
Az új ember kialakítása feltétel és szükséglet egyszerre: feltétele a társadalmi
továbbfejlődésnek és ugyanakkor szükséglete annak a holnapi társadalomnak,
amely majd a megszerzett eredményeket megőrizni kívánja s melyet újabb fel
adatok elé állít a történelem. A holnapi ember ts közülünk. belőlünk születik
meg, a mi vonásainkat fogja viselni, nemesíteni és gazdagítani. Gyermekeink,
unokáink lesznek "a holnap hősei", akik a maguk harcát megharcolják. a maguk
hitét megvívják önmagukkal és a közösséget hivatásszerűen élik meg. Azt a fel
szólítást, hogy az emberibb élet és a közösebb közösség érdekében "messze jö
vendővel komolyan vess összve jelenkort", mindenkinek közvetíti a mai társa
dalom, a mai élet valamennyi felismert törvényszerűsége. Az ügy - nemzeti
ügy. Hivőt és nem-hivőt, marxistat és nem marxistat egyesít a cselekvő szol
gálatban,

A jövő társadalmi emberének képe, küldetésének - melyet a közösséggel
összhangban a közösségért vállal - új feladatai, tulajdonságainak új vonásai
bontakoznak ki Aczél György könyvéből." Ezt az embert sokoldalúsága "való
ban alkotó emberré teszi, képessé arra, hogy ... tudatosan alakítsa a természeti
társadalmi feltételeket", mert "az értelmes célokért belülről vállalt fegyelmet,
a közösség ügyéért magától értetődően vállalt szolgálatot és a közösségi munka
semmi mással nem pótolható örömét". (9. és 24. o.)

"Mi közösségi, áldozatkész, értelmes életet akarunk... - írja -, melyben
saját boldogulásunknak, vágyainknak. örömeinknek és gondjainknak legfőbb for
rásává az objektíve másokért végzett tevékenység válik." (59. és 91. o.) A va
lódi közösség tehát a szabad ember eszményét tekinti példának, azt az alkotó
tevékenységet folytató felelős lényt, aki tudja, mit akar, mire képes, mit fog
tenni, miként alakítja társas kapcsolatait; azt a lelkiismeretes, döntéseit, íté
leteit mindig mérlegelö demokratikus lényt, aki felelősnek érzi magát mind
azért, amit tesz (és amit nem, amit elmulaszt megtenni), de a cselekvéséből

fakadó következményekért is. Még akkor is, ha ,a mindent felülről várásnak

*Aczél György: Szocialista kultúra - k3zösségi ember (Kossuth Könyvkiadó, 1974.)
A szövegben zárójelbe tett számok a könyv oldalszámaít jelölik.
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nálunk régi hagyományai vannak. Az ötvenes évek túlzott centralizmusa is erő

sítette a minden megoldást felülről váró szemléletet, és gondolkodásunk ké
nyelmessége is ebbe az irányba hat". (51. o.) A közösségi ember önállóan gon
dolkodó egyén, nem nélkülözi az önmagáról és a többi emberről alkotott
megbízható képet és nincs híjával az elkötelezett felelősségnek. Ha hiányozna
helőle a mások Iránti felelősség és magatartása nem volna tudatos magatartás,
nem követelné meg önmagától "az emberi együttélés alapvető szabályait, amely
él közösség érdekében önfegyelemmel él, amely a maga individuális céljait ön
ként, szabadon alá tudja rendelni az összesség érdekének". (59. o.) Egyén és kö
zösség viszonya dialektikus egységet képez: " ... mínden egyes ember szabad
fejlődése - mondja Marx - az összesség szabad fejlődésének feltétele", ezért
az öntudatos ember éppúgy hatni akar a közösségre. mint ahogy a közösség is
hat rá, formálja és erősíti a maga eszközeivel. Csakis ezáltal válhat az ember
érvelő, mindenkor a meggyőzest választó polgárrá is egyben, aki a visszaélé
seknek, a hipokrita formalizmusnak nem enged, csakis ezáltal szegülhet szembe
mások erőszakával, bürokrata ernberellenességével s csakis ezáltal képes arra,
hogy maga se gyakorolja az erőszak semmiféle formáját azokkal szemben, akik
vele együtt küzdenek és fognak küzdeni a közös célokért, bár egyben-másban
más a véleményük és világnézetileg más közősséghez is tartoznak. "Az ember
nem azért közösségí lény - állapítja meg Aquinói Tamás -, mert mások se
gitségére szorul, hanem fordítva: azért szorul rá mások segítségére, mert kö
zösségi lény." Ily módon lehet mindig készenlétben: fogékony és figyelmes az
egész és az egész részei iránt, mind az egyedi, mind az általános iránt, aziránt,
amit elfogad és törekvésként magában hordoz, aziránt, ami valóság és ami
fölöttébb kívánatos.

Ez az ember, noha etikus lény, azzal is tisztában van, hogy az eszmények
sohasem érik el eszményi formájukat, az ideálok szüntelenül megvalósulóban
vannak, a közösség hol közeledik, hol távolodik maga szabta eszményeitől. "Eti
kus magatartásra csak külső paranccsal nevelni nem lehet, de el lehet érni 
gyerekkorban elkezdett neveléssel -, hogya követelés, a szektatás után egyre
inkább a belső parancs, a megérett és elfogadott, sajátunknak vallott erkölcsi
kötelezettség érzése váljon uralkodóvá." (132. o.) A közösségi ember fáradhatat
lanul szemléli és folytonosan mérlegro teszi a közösség értékeit, sikereit és hi
báit. Kritikai tükörben vizsgálja: vajon a közösséget az ember mértékeihez
"igazították-e", és nem egy szűk kör vagy elit igényeihez? Ezért a közösségekben
jobbára az fog gyökeret ereszteni, ami eszményként és normaként egyaránt el
érhető és rövidebb-hosszabb elmaradással követhető s a társadalmi szabadság
létező feltételei között biztosítja az emberi egzisztencia összes követelményét.
A közösség meg is fogalmazza, vagy legalábbis érezteti eszményeit és megkíván
ja, hogy tagjai a közösség ízlése, írott vagy íratlan szabályai szerint, minden
esetre morális színvonalon viselkedjenek: így keveredik össze a megtapasztalt
és az eszményi, a mintának szánt a kézzelfogható valósággal. S a dilemma, hogy
hol az ember nem tekinti eléggé reálisnak és egyúttal eszményinek a közösséget,
hol pedig a közösség nem tartja ilyennek az embert, akiért felelős - az ellent
mondások harcában oldódik fel, miközben megújul és újrakötődik ember és
közösség szövetsége,

"Ma még társadalmi csoportok tudatában is, és nemcsak az egyes emberek
fejében, együtt van a közösségi felelősségtudat és az önző gondolkodásmód. Ezek
harcot vívnak egymással, s nekünk úgy kell cselekednünk, hogya pozitív ten
denciák erősödését siettessük. hogy az emberek gondolkodásmódjában mínd na
gyobb hangsúlyt kapjanak a szocialista törekvések." (160. o.) De akkorra már
a viszonylagos értékek elvezetnek a tényleges értékekhez, az ember számára
egyre kevésbé lesz rákényszerített és előírásos eszmény a közősségi életforma,
a 'szocialista közgondolkodás, mert ez mind fokozottabb mértékben válik általa
meghódított és kipróbált, az ő léptékéhez alkalmazkodó, de minduntalan to
vábbemelkedő, szilárd, megalkuvás nélküli közösséggé és gondolatrendszerré, Itt
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a közösség nem közvetett szociális rendszer, hanem a közvetlen emberi viszo
nyok rendszere, a mindennapi társadalmi ellenőrzés és az államélet valameny
nyi sztéráiának ismeretéből adódóan teljes betekintés a legkülönbözőbb szin
ten működő kőzösségek dolgaiba.

Értelmes életre nevelni

Az át nem gondolt élet - hogy Szókratészt idézzük - valóban nem éri
meg, hogy az ember végigélje, de - tesszük hozzá - tudással. sőt a tudás
ban mindinkább növekvő értelemmel s szeríntünlc, keresztények szerínt a mind
inkább növekvő hittel, szeretettel is, mely a világot és benne az embert a maga he
lyén látja és láttatja - tartalmas életet lehet kibontakoztatni. Hogyan válhat
az ember közösségi emberré? Míként juthat el teljesebb önmagához? Az ér
telmes élet hogyan válhat meggyöződésévé? Aczél György könyve ezekre a kér
désekre is megpróbál válaszolni.

,.Az ifjúságot olyanná kell nevelni, hogy természetévé váljék az érdeklődés,

és tanuljon meg tanulni, éljen benne a felelősség- és kötelességtudat. Ak it így
készítünk fel a munkára és az életre, képes lesz elsajátítani mindazt, amire
hivatása gyakorlása közben szüksége lesz. A jövőre való felkészítés követel
ményének akkor tesz eleget az iskola, az oktatási intézmény, ha olyan ömmó
an gondolkodó embereket nevel, akik képesek megérteni az újat, akik tudják
követni a társadalmi, gazdasági folyamatokat, a tudományos és technikai fej
lődést. Ahogyan a minél magasabb épület számára biztosabb, szilárdabb alapok
szüksógesek, a jövő követelményeinek is csak tartós, szilárd alapokon épülő

tudással lehet megfelelni." (18. o.) A belső igény kell, hogy állandósuljon az
újabb ismeretek, élmények befogadására, a természetes vágyat kell éleszteni a
szellemi pezsgés iránt, az értelem edzésének szenvedélyével. Az éber értelem
minden Van és Lehetséges után kutat, a mindig teljesebb igazságot keresve kö
zeledik a világ jelenségeihez és törvényeihez. "Mitől lesz megelégedett az em
ber? Ha képessé teszik az újabbnál újabb ismeretek befogadására, ha megta
nitják a tudomány, az irodalom, általában a művészetek értésére és szeretetére,
ha képességeinek és végzettségének megfelelő szakmában dolgozhat. Elégedetlen
csak akkor lesz, ha nem jól értettük meg vele a műveltség, a művelődés lénye
gét." (37. o.) A kultúra az emberformálás hatékony eszköze, az ember morális
felkészítése az értelmes és hasznos cselekvésre, az erkölcsi normák közvetítője

és a szépség élményének felkeltésével magának a léleknek gyámolítója is. Nem
létezik igazi műveltség a lélek "műveltsége" nélkül, etikai normák nélkül, a nél
kül az ismét és ismét megfogadott rilkei parancs nélkül, hogy "holnaptól kezu
ve megint újrakezdem az életemet!". Ezért szükséges "a fiatalokat korai éveiktől

kezdve az emberi méltóság, az idősebbek, a nők iránti tisztelet szellemében,
a barátság, a becsületesség szellemében nevelni, belső tartásra, önfegyelemre
tanítani", "a kellemest is a szép mozzanataként" f'ogadtatní el. (79. o.) "Az el
ső iskolai évek a gyermek egész életére döntővé válhatnak. Megtanul-e tanul
ni, olvasóvá válik-e, nélkülözhetetlen lesz-e számára a könyv, megszerett-e mind
azt a szépet és jót, amit az emberi kultúra, a zene, a művészet nyújt, s ami
a legdöntőbb: megtanul-e dolgozni, megszereti, megtanulja-e a munkát becsül
ni? Eldőlhet: mire is lesz büszke, mi t szégyell?" 1103. o.)

Gazdaggá csak a lélek tehet, az ember belső kultúrája, malynek a szexu
alitás szerves, de nem kiemeit és domináns része. A szexualitás mindenekelőtt

viselkedéskultúra, a közösségi ember szocíális magatartásának próbája, a meg
értés és mégértetés egyik, személyes fázisa. De már egyfajta közösség-terem
tés is, két léleknek, két embernek a találkozása, egymás megbecsülésének és
szeretetének első komoly, megrázkódtató megnyilvánulása. Nem lehet siettetni,
de késleltetni sem az idejét. Mint ahogy nem lehet a felvilágosítás kérdését
félreértve pusztán a szexualitás "biológiáját" oktatni, a másikért való felelős

ség, a család és az otthon szeretetének felkeltése nélkül. "Kérem, várják meg
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a gyerek érdeklődését - mondja erről Aczél György. - Egyébként - kitérő

ként hadd tegyem hozzá - azt hiszem, sok vonatkozásban ma is igaz a konk
rét példa, mert bár még alig kezdtük el, de már észrevehető, hogy egyes fel
világosító előadások nem felelnek meg a gyerekek érdeklődésének, és nem is
a f'elelősségérzetüket, nem is a családi közösség szeretetét, nem is a megértést,
nem is a testnek és a szellemnek, és - ha úgy tetszik - a léleknek a neme
sítését szelgálják. S ezért sokszor a gyermek nem is tud mással reagálni, mínt
idétlen víhogással, mert egyszerűen a kérdés megközelítése gyakran nem talál
kozik az ő valódi érdeklődésével." (109. o.)

A szellemi nevelés nemcsak azért fontos, hogy az ember saját maga és a
társadalom számára egyaránt hasznosan töltse el szabad idejét - jóllehet "tö
megek keresik az értelmes kikapcsolódást, vagy még pontosabban. az intenzív
munkából való átkapcsolódást az intenzív pihenésbe" és "a szocíalísta társa
dalomnak humánus céljaiból következő érdeke, hogy az emberek szabad ide
jüket minél tartalmasabban töltsék el, minél több valódi értékhez jussanak"
(162. o.) -, hanem azért is, mert az aktív művelődés önálló gondolkodásra
szoktat, a környező világ alkotó érzékelésének képességét fejleszti ki és a ter
melő tevékenységben is felfedezteti az alkotás elemeit. Ahhoz, hogy az ember
gondolkodása önállósuljon, megalapozott véleménye legyen, önmaga jusson el
az általánostól az egyesig. a részletekig, hogy azokat saját erejéből valósíthassa
meg, nem fejbólintó Jánosként, hanem a felismerés ihletétől hajtva, összesze
dettségre, meditációra, önismeretre is szüksége van. "Az embernek időnként

egyedül kell lennie önmagával, míntegy számbavéve dolgait, de az ember lé
nyege nem a magány. Az igazi értéket az emberi viszonylatok, a másokkal va
ló kapcsolatok minősége, közösségi jellege adja." (115. o.)

Az önálló gondolkodás kulturáltságot feltételez, a teljesebb emberség szintjét fejezi
ki, amit József Attila foglal össze megragadóan : "Az elme, ha megért, megbé
kül, / De nem nyughatik a szív nélkül, / S az indulat múló görcsökbe vész, I Ha
fel nem oldja eleve az ész." "Kulturáltságon nem pusztán a technikai isme
retek szintjét értjük (azt is), hanem mindenekelőtt az úgynevezett »belső kul
túrát«: a gondolkodás, az érzés, az egész emberi magatartás kultúráját." (250. o.)
A "nyílásra érett értelem" formál egyéniségeket, a kulturáltság teremt valósabb
emberséget, nagyobb fokú szakmai hozzáértést s eredményez tisztultabb világ
látást. A gondolati önállóság sohasem kötődik sablonokhoz. nem veszélyezteti a
szellemi tunyaság, a rideg rutin, a bevált megoldások hiába csábítják; a gon
dolati önállóság problémázgató, vitatkozó, mindig új utakat és megoldásokat
kereső, a legjobb gyakorlat után kutató ténykedés, amely mindenki őszintesé

gét, segíteni akarását és kritikáját tiszteletben tartja, "mert nem lehet csak
türelmesnek lenni vita nélkül, és nem lehet csak vitatkozni bizalom nélkül".
(183. o.)

Mí ösztökéli az embert arra, hogy az eredményes életre, az értelem nyitott
voltára szavazzon? Hogy jogait és kötelmeit egyenlőképpen érvényesítse? Op
timizmusa ne halványodjon, lelkesedése ne csituljon, a hibákkal és a követke
zetlenségekkel csüggedetletiül felvegye a harcot? Nemcsak a belső felismerései,
a kulturaltsága, személyes bölcsessége. A közösség reflektálása is, saját nézete
inek, élete megnyilvánulásainak külső fogadtatása, megbecsülése. Mindenekelőtt

tehát a valóság, az, hogy mennyí realizálódik a küzdelmeiből, mindabból, ami
a művelt, közösségben gondolkodó ember világát jelenti. Ezért az erkölcsi ösz
tönzés "korántsem a boríték mellé járó, vagy még kevésbé a borítékot helyet
tesítő kézfogás. Az igazi erkölcsi ösztönzést a munkahelyi demokrácia elmélyí
tése és fejlesztése, a döntések megosztása és nyilvánossága, a kollektív elle
nőrzés és informáltság, a vezetők és a vezetettek szocialista viszonya, a megfe
lelő munkahelyi légkör is" kifejezi. "Ezeknek és sok egyéb feltételnek a hiányá
ban az erkölcsi ösztönzés hatástalan." (188. o.) Ez a valóság nem tűri meg azt
a - helyenként ma is felbukkanó - szemléletet, amefy szerint az emberek,
társadalmi rétegek még nem emelkedtek föl a közügyek megértésének és inté-
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zésének színvonalára, ezért megelégszik az utasítgatással, a felvilágosító szó, az
erkölcsi ösztönzés helyett az adminisztrációs stílus meghonosításával. A kudarc
szirite bizonyos, hiszen semmilyen formában sem lehet visszalépni, az elvi vagy
a gyakorlati dogmatizmus csak periférikusan, ideig-óráig lehet életképes, a va
lóság egyre tömörebben, szívósabban ellene szegül a sémáknak. a Ieegyszerűsí

téseknek, az élet dialektikájának, mert "a stabilitás és a fejlődés, az állandóság
és a változás összetartozó, egymást kiegészítő fogalmak, életünkben együtt je
lentkező, ható tényezők". (lao. o.)

A művelt, eszmecserékre kész, kulturáltan élő közösségi ember, akiben az
önálló valóság rangjára emelt munka és erkölcs emberi lényegévé vált, arra
törekszik, hogy önmagát és a közösséget mind emberibbé tegye, eredeti nagy
ságát abban láttassa, miként vesz részt nundabban. ami a természetben és a
társadalomban gazdagabbá teszi; hogy képességeit, alkotóerejét és szellemi éle
tét fokozza, hogy a fizikai világ erőit és a műveltség értelmi fegyvereit saját és kö
zössége szabadságának eszközeivé változtassa. Lenin, aki megsejtette az embe
riség korszakváltásait és tudta, hogy periodikusan jelentkezik az élet közvet
len és a történelem távlati céljai új meghatározásának feladata, azt tanácsolta
műve folytatóinak, hogy neveljenek rninél több olyan embert, akikért kezesked
ni lehet, hogy "nem hisznek a puszta szónak, és egyetlen szót sem ejtenek ki
lelkiismeretükkel ellentétben", akik nem riadnak vissza attól, "hogy bármilyen
nehézséget beismerjenek, s hogy minden eszközzel harcoljanak a komolyan ma
guk elé tűzött cél eléréséért", nevezetesen egy humánus, valóban kommunista
társadalom felépítéséért (Pravda, 1965. szeptember 9., Rumjancev cikke).

A hivő ember és a szocializmus

"A szocializmus a mában a holnapért felelősséget érző, a jövő felé forduló
mozgalorn" - szögezí le Aczél György (292. o.) -, melyben nem a hivők és
a nem-hivők állnak egymással szemben, hanem a szocializmus hívei és el
lenségei, nem a hit és a nemhit von választóvonalat, hanem a SZOCI

alizmus tagadása, a visszahúzódás, a sehová-nern-tartozás. "Nem ragadhatunk
meg a mában, aki Iehorgonyozza magát a pillanathoz, az nemcsak aholnapot
veszíti el, hanem a mát is" (100. o.), a hivő ember pedig nemcsak a mának,
hanem a holnapnak is aktív szövetségese: ,,'" a szövetségi politika továbbra is
a párt belpolitikájának egyik alapja. Sőt ... , ahogyan az volt tegnap is, s ma
is, az Lesz történelmi értetemben véve holnap is". (182. o.)

A hivő ember is a szocializmusnak elkötelezett ember lehet, aki éppúgy
meghatározott társadalmi- és osztályviszonyok között folytatja tevékenységét, mint
a nem-hivő, éppolyan öröklött vagy választott kisközösség (munkahelyi, csalá
di, vallási, intézményes stb.) tagja; hite nem tagadja a közösségtséget, az új tí
pusú ember erkölcsét, a szocialista öntudatot, sőt - a maga belső szempontjai
szerint - továbbmotiválja és hozzáadja a maga többletet, a "lélekben tudást".
Ez a plusz éppolyan összhangban - bár sajátos. a különösség jegyeit viselő

összhangban - van a társadalom általános érdekeivel, a szocializrnus ember
és [övőf'elfogásával, mint a rész és a részletek, vagy az emberi tudat különböző

oldalai egymásnak. Ez a plusz azonban sokak szemében még ma is inkább mí
nusz, értékcsökkentő, emberkicsinyítő negatívum, amely akadályozza az ember
igazi felszabadultságát, a világgal és a társadalommal való azonosulásának kor
látokat szab s az ember, túlvilági ideálokat kergetve, képletes viszonyokat te
remt valódi, emberi viszonyok helyett. Az effajta nézet nem számol magával
a hivő emberrel, akiben a hit valóságus elem, élettevékenység, értelmi és
érzelmi szféráinak egyik megnyilvánuLása, belső mozgás, amit a nem-hivő csak
kívülállóként regisztrálhat, s mivel nem éli meg, ez a hivő ember számára va
lóságos viszony benne a virtualitás képzetét kelti. Másrészt pedig: ha a hivő

ember ilyen felemásan, állandó önellentmondásban, gátlásokkal és gondolkodá-
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sának deformáltságával küszködve tudna csak a társadalomhoz csatlakozni, ho
gyan tudna annak megfelelni?

A hivőnek nemcsak mint a társadalom tagjának, hanem mint hivőnek is
elengedhetetlenül szüksége van a másik emberre, erre a világra hite megélése
hez. A másik emberre: mind az ő tevékenységében megnyilvánuló eleven for
mában, mind az általa korábban létrehozott termékek (a kultúra, a munka, a
szellem termékei) formájában.

Azoknak van igazuk, akik felmérték már, hogy a kereszténység végeredmény
ben semmilyen világnézettel. politikai vagy társadalmi alakulattal nem azono
sítható, bár képes arra, hogy valamennyit együtt és egyszerre áthassa, illetőleg

társul szegődjön valamennyihez. A kereszténység másfajta mínőség; Teiihard
szerint mindenekelőtt humanizmus, a szeretet gyakorlása, testvérkeresés: Krísz
tus szolgálata és szeretete minden emberben és minden valóban humánus cél
ban. b szecialista rendben, mely először a történelem folyamán társadalmi mé
retekben valósítja meg a közösség és az egyes ember anyagi és szellemi boldo
gulását, a kereszténynek is kötelessége, hogy humanizmusa és humanítása mi
nőségével tanúskodjék az emberekkel való szövetsége, kiegészülése és együtt
gondolkodása mellett.

A kereszténység nem kíván versenyezni egyetlen ideológiával sem, s noha
a múltban nemegyszer felhasználták erre, társadalmi dogmákat faragtak belő

le, a lényege nem ideológiai lényeg, ha formailag úgy tűnik is. Nem kíván
a marxizmussal sem versenyre kelni, hiszen a marxizmus ateista argumentu
maival merőben ellentétes tanításokat vall, jóllehet transzcendenciáját imma
nensen, az evilági végeznivalók közt éli meg. Ennek következtében a társada
lom elidegeníthetetlen és tág tere hite gyakorlatának és önmegvalósításának.
A kereszténység keretei, megjelenése mögött fellelhetjük a megújulás magvát,
ami az adott valóság talajába vetve új termést fogan, új szempontokat hoz
a társadalom életébe, átszínezi különböző területeit és új energiákat kapcsol be
a szocializmus építésének feladatkörébe.

"A politikai együttműködés tartaImát olyan kérdések képezik, amelyek nem
igénylik a világnézeti elvek feladását. A Hazafias Népfront programja magában
foglalja a közös tennivalókat: a dolgozók életszínvonalának emelésére irányuló
erőfeszítések támogatása, a társadalmi tulajdon védelme, a munkaerkölcs foko
zása, az állami törvények és a társadalom erősítése, és különösen a békéért
és haladásért folytatott küzdelem a haladó erők oldalán." (Beszélgetés Miklós
Imre államtitkárral, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével; Világ Ifjúsága
1972-12.) A társadalmi részvétel azonban nemcsak a közös cselekvések szük
ségszerűségéből ered, hanem a kereszténység morálís hajtóerejéből, életszerete
téből is. A közös munka folyamatossága még történelmileg, a holnap felől néz
"ve "sem jelentheti az ideológiai különbségek elmosását" (183. o.), de az nyíl
vánvalónak látszik, hogy a nemzeti egység differenciált gazdagságában a hivő

ember is mind közelebb kerül a marxizmushoz mint tudományhoz, mint mód
ezerhez és mint szociális vezérelvhez, anélkül, hogy eközben atcistává válnék.
A végső kérdésekben mindig megmarad az ellentmondás hivő és nem-hivő gon
dolkodásában, ami nem zárja ki, hogy az élet nagy kérdéseiben ne lehetne több
kevesebb találkozás. A közös alkotás tette-vágya, a másoknak használni tudás
olyan szilárd kötés a szövetségi politikában, amely megkívánja, hogy "odafi
gyaljenek a szövetségesek szavára, komolyan vegyék véleményüket, kiváltkép
pen ha a közéleti felelősség, a nép felemelkedésének, boldogulásának őszinte

akarása mondatja velük ..." (183. o.)

"Ez természetesen együtt jár a nézetek egy jelentős részének egybeesésével.
azonosságával is - írja Aczél György -. Ilyen esetben éppen a bennünket
összekötő szövetség és a meglevő közös ideológiai elemek, szálak, azok hang
súlyozása és kifejezésre juttatása adnak alapot a határozott és nyílt vitára. Ez
zel függ össze, hogy a szövetségeseinkkel való egyes kérdésekben folytatott még
oly éles vita sem vezet (az esetek túlnyomó többségében) szétváláshoz, szakí-
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táshoz, hanem a marxizmus alapján történő nézetközelítéshez, Annál inkább,
mert ilyen vitákban nem mint kioktatók és kioktatásra szoruló tanítványok ál
lunk egymással szemközt. Vitapartnereink ez esetben olyan emberek, akik, ha
ma még nem is vallanak velünk azonos világnézetet, de népüket, hazájukat
szeretik, annak sorsát velünk együtt javítani akarják. Éppen ezért ilyen eset
ben kölcsönös bizalomra van szükség, és nem szégyen kölcsönösen tanulni egy
mástól:' (231. o.)

Egyre kevésbé érvényesül - de még érvényesül - két, ezzel ellentétes irány
ban ható felfogás. Az egyik a kereszténységet és az egyházat mindenestül re
akclós, retrográd tényezőnek tartja, olyan jelenségnek, amit különféle módsze
rekkel fel lehet számolni, s talán éppen ezért az egyházat a papsággal, sőt

némelykor az egyházi felsőbbséggel azonosítja. Megfeledkezve Marx figyelmezte
téséről: "Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy kielégítse vallási szuk
ségletei t, éppúgy, mint ahogyan kielégíti az ember a maga testi szükségleteit"
(A gothaí program kritikája, 1875). A másik: amikor az eszmecsere. a vélemé
nyek összefogása nem a partnerség elvén, a dialógus nyelvén történik, hanem
egyik vagy másik részről a fölény, a hamis gőg pozíciójából, s ezt a poziciót
az egyik fél a másik kárára, a másik érdekeivel megütközve igyekszik mogszi
Iárdítani. Megfeledkezve arról, hogy "az egymást tisztelő őszinteség, nyíltság

amit mi is joggal várunk el - csak fejlesztheti, vitákon keresztül is, csak
erősítheti az elvi alapon álló szövetséget, barátságot". (231. o.)

Hogy ez a két felfogás nem tud feszültséget és zavarokat okozni, hogy ha
tása nem meghatározó, nincs érdemi befolyással a szö vctségí politika fejlődésére,

nagy szerepe van annak a politikának, amely legfontosabb feladatainak tekinti
többek között "az egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött egyezmények,
megállapodások végrehajtását; az egyházak állami támogatásával kapcsolatos
szernélyi és dologi ügyek intézését; az egyházi vonatkozású jogszabályok előké

szítését és azok teljesítésének biztosítását: a Minisztertanács intézkedéseinek
végrehajtását és ellenőrzését; a lelkiismereti szabadsággal és a vallás szabad gya
korlásának biztosításával összefüggő kérdések intézését; az egyházi funkciók
zavartalan menetéről történő gondoskodást stb." (Beszélgetés Miklós Imre állam
titkárral; Vílág Ifjúsága 1972-12.) Ez a politika olyan légkör kialakítására tö
rekedett, melyben kölcsönösen együtt dolgozhat hivő és nem-hivő és a fölmerülő

problémákat nyíltan, hátsó gondolatok nélkül vitathatja meg. Akik a nemzeti
egység gyakorlatával bármelyik oldalról is szcmbehclyezkednek, illetve a szö
vétség! politika megvalósítása elé akadályokat gördítenek, azok nem veszik tu
domásul, hogy "hazánk, népünk - köztük a vallásos emberek - mínden korábbi
időhöz képest minőségileg más, új történelmi korszakhoz érkezett" (Beszélgetés
Miklós Imre államtitkárral az egyházpolitika hétköznapjairól; Magyar Hírlap
1974. augusztus 19.).

"A gyakorlati együttélés és a politikai együttműködés azonban új kérdé
seket, megoldandó feladatokat és esetenként nehézségeket is felszínre hoz. Ilye
nekre gondolok: helyenként állami, társadalmi részről éppen úgy, mint a papok
részéről, nem értelmezik jól a politikai együttműködésből és a világnézeti kü
lönbségekből adódó problémákat és feladatokat... Többször találkozunk azzal,
hogy még a hivatalos szervek sem ismerik kellőképpen az egyházak működését

garantáló és szabályozó törvényeket, az egyházakkal kötött megállapodásokat.
Ez utóbbin az Állami Egyházügyi Hivatal többek közott azzal kívánt segíteni,
hogy összegyűjtötte, rendszerezte az egyházak működésével kapcsolatos [ogsza
bályokat, és valamennyi megyeí, városi tanács, illetve járási tanács hivatal
vezetőjének megküldte. Tervezzük, hogy kivonatosan a községi tanácsok végre
hajtó bizottságainak is küldünk ilyen jogszabálygyűjteményt . " Megítélésünk
szermt a kellő tájékozottság tovább fogja javítani azt a fejlődést, amely évek
óta jellemző" (Beszélgetés Miklós Imre államtitkárral, Magyar Hírlap).

Ha pedig a politizálás különbőzö - helyi, országos, nemzeti és nemzet
közi - szintjeinek elismerése - mint VI. Pál pápa említi Felhívás a cselekvésre
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kezdetú levelében - egyben annak az emberi, annak a minden embert érintő

kötelességnek a megerősítését jelenti, amellyel elismerjük a konkrét valóság ér
tékének [elentőségét, ami mindenkí számára adott feladat, akkor a hivő ember
ezzel a bátorítással és belső megelégedéssel fogja keresni mind országa, mind
önmaga és az egész emberiség javát.

A közművelődés egyetemes ügye

Aki csak önmagának főz - tartja egy régi keleti mondás -, tiltott dolgot
követ el. De akinél kedves a vendég, ahol a kultúra és a jog asztalánál "mind
egyaránt foglal helyet", ahol az emberség asztalához mindenki hivatalos, ott
napról napra újjászülethet az ember, továbbformálhatja önmagát és környe
zetét, mert mindenütt segítőtársakra talál. Elképzelhetetlen az ország szociálts
és kulturális viszonyainak folyamatos gazdagítása, a hivő ember müveltségének
és vallásos tudatának alakítása, tisztulása a társadalom egészének együttes fel
emelkedése nélkül, nemcsak az életszínvonal tekintetében, hanem azzal szeros
kapcsolatban a gondolkodásmód, magatartás és a cselekvés minősége szempont
jából is, amely a hivő ember hitéletének, belső növekedésének és szellemi tá
gasságának is megfelelő közeget teremt. "A társadalmi rendet - tanítja a II.
vatikáni zsinat - állandóan fejleszteni kell, igazságra alapozni, igazságosságban
építeni és szeretettel áthatni; a szabadság terén pedig meg kell találni az egy
re emberségesebb egyensúlyt." Éppen társadalmi rendünk fejlesztésének, az igaz
ságosság és a szabadság egyensúlyának további segítésére vált szinte napirendi
kérdésse az egyéni és közösségi művelődés ügye, a tudás új határainak kijelö
lése, mint egy új valóság megteremtésének előfeltétele.

"Magától értetődik, nagyon sok függ attól - mondotta Aczél György az
országos közművelődés-polttíkai tanácskozáson , hogy felismerjük-e: a köz
művelődési program végrehajtása - közös érdek, a társadalom egészének elemi
szellemi érdeke." Könyvében pedig azt hangsúlyozza, hogy "a valóban korszeru,
szocialista műveltségnek magában kell foglalnia a fogékonyságot és érzékenysé
get az emberi kultúra minden értéke iránt ...", mert "a mában és mára-hol
napra nevelésnek elválaszthatatlan része hazánk múltjának, az emberiség történe
tének ismerete. Nem igazi nevelő az, aki úgy tesz, mintha velünk kezdődne az
emberi lét, és nem köti gyermekeink tudatát múltunk minden haladó - maradó
és maradandó - gondolati és érzelmi értékéhez, szépségéhez." (144. és 103. o.)

A művelődés, az önkifejezés általános emberi igény, amelynek célja min
dig a teljes világ befogadása és megértése volt. Amikor társadalrnunk vallja,
hogy "az emberi értékek történelmi letéteményese" (237. o.) , akkor ez azt is
jelenti, hogy újravizsgálja az embernek múltjához való viszonyát, rendezi kul
túrája kincseit, ápolja egész hagyományát, még a negatív tanulságokat is szám
baveszi és újból minősíti, hogy növelje a nemzeti önismeretet és folytonosság
tudatát. "A szűkebb értelemben vett katolikus hagyományok is fennmaradtak
bízonyos mértékig, de erős átalakuláson is keresztúlmentek. Jelentősen csökken
tek a valláserkölcsnek. vallásos életmódnak azok a vonásai, amelyek a Icizsák
mányoló társadalommal függtek össze, s megszűnt hazánkban a vallásnak az a
szerepe, hogy az elnyomottak, akizsákmányoltak »ópiuma« legyen." (317. o.)

A múltban a kereszténységet többször is sajnálatos módon felhasználták hal
dokló kultúrák és pusztuló társadalmi struktúrák védelmezésére, ez azonban
nem jogosíthat föl arra a következtetésre és ítéletre, hogy a kereszténység ki
rekesztendő a történelmi örökségből. abból a teljességből. amit a mai ember
nek ismernie kell s ami az egyetemes emberi kultúra évezredes eredményeinek
kritikai elsajátításán alapszik. A kereszténység a IX-XVII. századig nemcsak a
tudomány képviselője, az egyház nemcsak az emberi ismeretek őrhelye, hanem
a tudomány minden ágának felvirágoztatásával a társadalmi fejlődés előmozdí

tója is, a művelt nemzetek bölcsője, alkotó tényezője a társadalmasításnak. A
nemzetek születésénél még felismerte, amit később nemegyszer elfelejtett, hogy
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nincs a népekre nézve nélkülözhetetlenebb szabadság, mint sajátságaikban való
akadálytalan haladás. A vallási hagyomány is, túl és függetlenül az egyház
kultúramentő és társadalmi szerepétől, része és egyik megnyilvánulása a hagyo
mánynak általában, mert a népi életnek mulandó-múlhatutlan, de szerves tar
tozéka, még akkor is, ha korunkban a megváltozó életforma hátasára meglazul t
s morzsolódik is. Figyelembe kell azonban venni, hogy mivel a világban, a tár
sadalomban is, ezáltal az egyházban és a hivők életében is sokszor gyökeres
változások mennek végbe, amelyek a vallásosságot tartalmában - késve vagy
késleltetve - megújítják és hitelesebbé, korszerűbbé teszik, annak ellenére,
hogy külső formáiban látszólag (főként a zsinatig) alig változott. így a keresz
ténység törvényszerűen megtermi és megteremti sajátos önkifejezését mind a
kultúrában, mind a tudományban.

Nem kell tehát bizonygatni, hogy az egyetemes igényű közművelődés, amely
"nem a leszűkítést tartja célnak, hanem - mint az országos tanácskozáson el
hangzott - minden haladó hagyomány szintetízú lását", ami egyúttal új rang
sorolást és új rendberakást is ígér - nem mellőzhetl a művelődéstörténet ke
resztény vonásainak és az egyház történelmi közreműködéseinek krí tikus feltá
rását és az értékek beépítését a helyesen értelmezett és vállalt nemzeti tradí
cióba, "Mintha szégyellnünk kellene - amolyan feudális-klerikális rekvizitum
ként - régmúlt századainkat - óvott nemrégiben Klaniczay Tibor tanulmányá
ban (Gondolatok a nemzeti hagyományról, Kortárs, 1974-5.) -, elfelejtkezvén ar
ról, hogy egész népünk történetének nagyobb feléről mondunk le ezáltal. A
múltnak a megcsonkítása veszélyes folyamatot indít el. Tévedés azt hinni, hogy
ha a figyelmet eltereljük a régebbi századokról. akkor nagyobb lesz az érdeklő

dés, mondjuk, a XIX. század iránt. Ellenkezőleg! Gyökereitől elvágva, a XIX.
század nagy értékei is kevésbé érdekesnek fognak tűnni. Hiszen megfosztva a
történelmi előzményektől. nem domborodik ki csúcspont-jellegük."

Az össznépi kultúra, Prohászka kifejezésével élve, a .Jcözértclmesség" célja,
nem lehet más, mint hogy a közösségí művelődési formák minden változatából
hasznosrtsuk, ami hasznosítható, mert a kirekesztő szemlélet bármiféle alkalma
zása a kultúra egészének okozhat kárt, érzékeny sérülést. A magyar történe
lem és művészet minden rétegének fölfejtése felelhet csak meg méltó rnódon
az új idők új igényeinek. Az egyház, a kereszténység jelentős kulturális érté
ket képviselt és képvisel, ezért ápolni kell szellemi és tárgyi értékeit.

Itt azonban két gonddal kell számolnunk. Egyrészt azzal, hogy ez a munka,
amely megkívánná a marxista és nem marxista tudományos kutatók elmélyült
együttműködését, zömmel mégis a hivő gondolkodókra marad, mert nagyon ne
héz emberi sorsokat, közéleti pályákat, elhatározó indítékokat magyarázni a ke
reszténység tanulmányozása, annak a tudatnak a hozzáértő "feltárása" nélkül,
amelyhez ez a tevékenység szerosari kötődik, illetve amely minden tevékenység
nek előzménye és feltétele. Abegyökerezett közhelyekkel megbírkózní és új táv
latokat nyitni csak egy mai szemmel látott, igazabb, hitelesebb múlt megraj
zolásával érdemes, s ezt - mint Rónay György írja egy helyütt - "az imma
nencia (történelem) és a transzcendencia (lelki-kegyelmi élet) kettős síkján alig
ha tudnák a mi segítségünk nélkül megragadni",

Másrészt: a kőzművelődési program egyúttal ideológiai program is. Igényli
az egész nemzet támogatását, természetes gesztusnak könyveli el - és az is va
lóban -, hogy minden társadalmi réteg gazdagítsa a haza szellemi vagyonát,
ugyanakkor viszont az ateista világnézet propagátora akar lenni: a kultúra te
hát eszköze az ideológiai nevelésnek, a vallás Ieleslegessógét és értelmetlen
ségét hirdető meggyőzésnek. Am a keresztények fölvethetik - s valamikor ta
lán elodázhatatlan is lesz -, hogy amit egyszer elvesznek attól az embertől, aki
hisz, amit kiiktatnak belőle vagy amivel fékezik spontán érdeklődését istenhit
és transzcendencia iránt, azt csak akkor sikerül megnyerni bármilyen más ví
Iágnézetnek, érdeklődését felkelteni bármilyen más meggyőződés után, ha azt,
amitől megfosztották. pótolni tudják. A "belső" behelyettesítés csak úgy válik

841



tartós csereve es vonzó változássá, ha az ember maga jut új következtetésekre,
új bizonyítékokhoz értelmi és érzelmi világának kölcsönhatása folytán. Ellenkező

esetben a vesztés, a hiány felismerése erősödik benne, a parttalanság és "köz
tiség" tudata, mely a kiüresedéshez, a közönyhöz viszi el. De mindettől függet
lenü): a hivő ember tudomásul veszi, hogy a kultúra is mint az ideológiai szfé
ra része a vonzás-taszítás kettős kötésével rendelkezik, egyszerre összegez és
felbont, összefog és széjjeltérít, választ és elutasít. Mivel együtt élnek, egymásra
hatnak konzekvensen különböző végítéletű és végeredményü felfogások, érthető

a feszültségek jelentkezése, melyek nemis a gyakorlat megítélésében, hanem
főként elvi-eszmei szinten jelentkeznek elsősorban. Ezek egyszer-egyszer diszkr í

minációkba torkollhatnak, másszor pedig kiegyenlítődnek és feloldódnak az ősz

szcsségért végzett felelős tevékenységben. A hivő ember azonban - készsége
és nyugtalansága, lendülete és visszafogottsága ellenére, amely időnként részvé
telét kísért, ha lelkiismereti konfliktusa támad - mégiscsak az össztársadalmi
érdeket és az össztársadalmi értékek szelgálatát tartja szem előtt, azt a kol
lektív programot, amely folytonos törekvés a tökéletesebbre. A közműveltség

ügyének felkarolása ezért morális kötelesség is, mert a nagyobb kultúra az
embert érvényesíti megtartó-formáló fegyelemben. "A kultúra erőkifejtés és vi
lágfoglalás - Prohászka szavaival -, s erőkifejtés és világhódítás révén lesz az
embernek szebb, jobb, harmonikusabb az élete. Az élet cél, a többi eszköz
mind." Eszköz ahhoz is, hogya szocialista társadalomban, melynek egyetemes
céljait vállaljuk, keresztényként éljünk és élhessünk.
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GALAMBOSI LASZLÖ VERSE

S~egények éneke

Három király csizmát vetve,
jászol mellé térdepelve
kincseit kirakta már.
Lehelik nagy, nehéz barmok
párával a szalmás sarkot.
Ébredez a kiskirály.

Varkocsát ,a Boldog Asszony
feltűzi, hogy dúdolhasson,
pásztor sípol dallamot.
Hol az urak alszanak, még
sötétek az olajcserjék.
Feketék az ablakok.

Csak a szegény indult korán.
Farkasfogú, néma pusztán
vitte árpakenyerét.
Hold ült kemény homlokára,
szaporázta súlyos lába.
Köszöntötte Istenét.

Ébred, ébred jó királyka,
szalmafényű, féltett lámpa,
simogat hű szamarat.
Hóhér pattan durva ménre,
föl-fölvillog roppant kése.
Dönget kunyhófalakat.

Kasból pólyát kiforgatva
kanként tipor. Rézbakancsa
csecsemők nyakára lép.
Zuhognak akalapácsok,
fejet rontók. József ácsot
hajszolják, csöpp gyermekét.

Hajoljatok pálmaágak,
boritsatok rejtő sátrat.
Sziklaodúk bújjatok.
Heródes ül cifra ménen,
fej-csokor függ vaskezében.
Vért hánynak az udvarok.

Három király szárnyas csizmát
húz. A drága tömjént, mirhát
fölfalja a rabló szél.
Botok mellett rongybocskorok
fáradt lépte fagyban csoszog.
Dél'pillás a falevél.

Arnyékpofák rálehelnek,
márványtalpa Betlehemnek
sugárfojtó füstben áll.
Nem fújják nagy, nehéz barmok
párával a szalmás sarkot.
Menekül a kiskirály.

Farkas üvölt. Bárány reszket.
All a csillag. Tüze dermed.
Pásztor nem fúj dallamot.
Hol az urak alszanak, még
sötétek az olajcserjék.
Feketék az ablakok.




