
Harminc {é'vel ezelótt Magyarország teljes területe fölszabadult, a fasizmus
hadi gépezete l'ég;crvényesen megsemmisült (hiszen a sorsát megpecsételő utolsó
mozza aatiq, Berlin elestéig már csak hetek uoluik hátra), és a magyar - min
den tulzás nélkiil mondhatjuk: felfeudálIs - egyház épülete a körülményekhez
képest a némelyek által megjósoltnál sokkal kisebb zajjal összeomlott: úgy rogy
gyant meg, hogy közben fönnmaradt, ndíködhetett, folytathatta életét és meg
lccpta a nagy történelmi lehetőséget arra, hogy az új társadalmi viszonyok közt,
ne hátrafelé nézve, hanem előre tekintve, kuilakitsa. a maga új szerkezetét, lét
i chozzon öról~ elvei alapján. eLallcudhatatlan igazságait képviselve egy új típu
SÚ, a szocializmusban is nemcsak életképes, hanem élő. jelenlévő, alkotó egyhá
zat. Fölismerte-e ezt a kivételes történelmi (és kegyelmi) lehetőséget, élt-e az
alkalommal, nyomasztó ,anyagi terheitől megkönnyebülten maga is fölszabadult-e:
olyan kérdés, amellyel az eltelt harminc esztendő folyamán nemegyszer kellett
szembcnéznünk.

Az igazi összeomlás voltaképpen nem is 1945-ben következett be, hanem
néhány esztendővel később, amikor - sokan emlékezhetnek még rá - a magyar
egyháznak, Czapik Gyula érsek okos ve,zetésével, úgyszólván a semmiből kellett
úJ1'a elmdulnia. Aki igyekszik józanul gondolkodni, az aligha töprenghet nosztal
gikusan azon, mi és mennyi volt valaha régen (többnyire rosszul adminisztrált
wtézményekben és legnagyobbrészt deiicites nagybirtokokban); inkább azt veszi
számba, hová sikerült eljutni az említett viszonylagos semmiből negyedszázad alatt
a máig, hogyan sikerült eltakarítani a romokat, fölhúzni egy, a k01'ábbinál jó
'val szerényebb, de legalább körvonalaiban már modernebb épületet; hogyan fúj
nak ma, a háború előtti elmaradottsághoz képest (mert minden külső fénye és
társadalmi máz,a ellenére elmaradottság volt a modern egyház eszményéhez vi
szonyítva), majd a személyi kultusz éveinek úgyszólván légtelenített keresztény
szellemiségéhez képest, hála a Zsinatnak, új, frissítő szelek; hogyan kezd - sze
rényen, de biztatóan - új vetés zsendülni azok között az immár rendezett kö
rülmények között, amelyeket az Egyház és az Allam között létrejött (s a fej
lődés törvényszerűségeinél fogva nyilván a jövőben is létrejövő) megegyezések
biztositanak. Persze senki sem állítja, hogy elkövetkezett valamiféle problémátlan
paradicsomi állapot; hiszen az igazi munka (mint az "ig,azi" munkák mindig)
csak most kezdődik: megvalósítani Magyarországon nemcsak intézményekben, ha
nem szellemben, életben, közösségi létünkben és tevékenységünkben is a Zsínat
egyházát, és megtalálni, kialakítani, "megélni" ennek az alapjaiban ősi, lényege
szerint változatlan, formáiban, szellemében megújhodott, elmélyültebbé és test
véribbé vált egyháznak a létlehetőségeit, jövőjét, 'távlatait - elutasítva minden
fajta triumfalizmust, és józan deTűlátással tudomásul véve mind a tényeket, mind
a mindenkori nehézségeket (hiszen ahol nincsenek nehézségek, ott élet sincs) 
ebben a társadialomban, ennek a történelmi folyamatnak a menetében: a szoci
alizmusban.

Elveszett földbirtokok terhei, nehezen kezelhető (és sok mindenre fölhasz
nálható) intézmények és szervezetek hálózata helyett látszólag sovány, igazában
gazdag kárpótlásul ezt a történelmi lehetőséget és föladatot kapta 1945-ben a
magyar egyház, nyilván nem úgy, hogy "a görbe vonalakkal is egyenesen író
Isten" ne akarta volna. Isten pedig sosem akar lehetetlent. Aki valóban hisz
a Gondviselésben, az tudja, hogy ez a Gondviselés mindig ott működik (és mű

ködött a történelem folyamán) "hosszú távra" a leghathatósabban, a legegzisz
tenciálisabb mélységben és erővel, ahol az emberi gyarlóság, kishitűség, szűk

látókörűség Viagy egyszerüen csak önzés (akár történelmi méretekben is) a leg
hajlamosabb kimondani a "lehetetlent" és letenni la fegyvert vagy valamiféle
mindig meddő attentizmus földvál'ába húzódni. Pedig ahol Isten föladatot ad,
megadja hozzá a lehetőségeket is, csak meg kell keresni, meg kell látni őket.

Van úgy (most is úgy volt), hogy Ö maoa végzi, illetve végezteti el a mun
ka legnehezebbjét: azt, .amire végképpen képtelenek lennénk a magunk erejéből

'1mgy szándékából. 1945-ben nagyobb - és lényege szerint keresztényibb, evan
géliurnibb - segítséget nem is kaphattunk 'L'ol'na annál, hogy megszűntek a tár-
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sadalmi különbségek, hogy minden ember egyenlő lett, s a Jó Hír hirdetésének
már nem kellett megküzdenie azzal ,a (legyőzhetetlen) fallal, amit a kiváltságos
osztályok vontak köré. És megszűnt ráadásul az egyház társadalmi kiváltságolt
sága is; vagyis megteremtődött (évekkel a Zsinat előtt) a - mint annyiszor
szemére vetették - kivételezett, az "úri" egyház helyett a zsinati szellemben
való "szolgáló egyház" társadalmi lehetősége.

A folszabadulás harmincadik évfordulója a háború végének, a fasizmus le
győzésének, egy új ország megszületésének az ünnepe. Nekünk, keresztényeknek
még egy mozzanatnyi többlet is: a 7'égi formák összeomlásában egy új tipusú
kereszténység kialakításának Gondviselés adta lehetőségéé. Egy lehetőségé, amely
ha lassan is, de megfogant, formálódik, gyökeret ereszt; jövőjét keresi és vána
tőlünk. Rajtunk áll és a mi felelősségünk, hogy megóvjuk és fölneveljük.

CSERHÁTI JÓZSEF pécsi püspök

HARMINC ÉV A HAZAI
ECjYHAZSZEMLÉLET ALAI<VLAsABAN

Szerte az országban felszabadulási ünnepségeket rendeznek. Szónokok, újsá
gok és folyóiratok megemlékeznek a harminc évvel ezelőtt történtekről, szólnak
a népünk élettében bekövetkezett nagy fordulatról és méltatják az elmúlt har
minc év alatt bekövetkezett változásokat, a gyorsuló fejlődés egyes állomásait.
Az egyháznak is szólnia kell, mert résztvevője és részese a történteknek. így
van is mondanivalója.

A történések és tények tárgyilagos összefüggését keresve, többféleképpen is
állást lehetne foglalni az egyház oiLdaláról a harminc év valósága és tartalma
tekintetében. Hogya lehető legszélesebb átfogásban vázoljuk fel hozzászólásun
kat, konkrét tartalmú összefoglaló fogalmat kerestünk: mindvégig egvházszem
léletünk, az egyházról alkotott nézetünk és tudatunk elemzéséről lesz szó.

Harminc évvel ezelőtt hazánkban megszűnik a királyság és felszámolódik a
kiváltságosoktól irányított osztálytársadalom; az egyház nem azonosíthatta ma
gát többé a régi politika és társadalmi rendszerrel, el kellett fogadnia a népi ál
lamot, a népi demokratikus köztársaságot, A választás feladata mai szemmel néz
ve talán egyszerű lett volna, de akkor sokak érzelmi világában nehéz leckét je
lentett: valamiképpen dönteni kellett a vallásos tartalom és az egyházra mint in
tézményre rárakódott történelmi és politikai burkolat vagy keret között. Az új né
pi rendszer kétségtelenül első vonalon a régi rend politikai és társadalmi struk
túraiának feladását követelte. A régi és az új világ közötti küzdelem első fázisát
az elmarasztalt politikai és társadalmi berendezkedés felszámolásában kell lát
nunk. A tömegek politikai reakciója csak lassan engedett fel. Ez is megnehezí
tette az egyház helyzetét.

A második fázis Iényegét nézetünk szerínt az egyház helyes szerepenek lassú
felismerése és az ebből fakadó tudatos cselekvés jellemzi. Emögött, mint indító
háttér, az is áll, hogy az egyház lélektanilag is elveszítette régi hatalmát, mert
nem számíthatott többé a szervezett tömegek támogatására. A régi feudális és
olykor klerikálisnak bélyegzett egyház helyét a II. vatikáni zsinat reformgon
dolatában is szereplő, új történelmi és társadalmi helyzetünknek megfelelő szem
lélet kezdi elfoglalni, amelynek szembetűnő vonása a néppel" való közösség vál
lalása, a vallásos tartalomnak belső és személyes állásfoglalásban való megha
tározása és a vallás erkölcsi erejének a társadalomépítésben való mozgósítása.

Egyháztudatunk alakulásának harmadik fázisa végül a jelenben látható és
már a jövőbe is átnyúló pozitív vagy cselekvő helykeresés a harminc év alatt
kialakult szocialista társada1lomban, a dialógus által való beleilleszkedés és se
gítségnyújtás, továbbá az egyház sajátos küldetésének a krisztusi tanítás melletti
tanúságtételben való újraértékelése és a vallás igazi korszerűségének és mai je-
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