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Dialógus és egység
A haladáshoz hozzátartozik
a tévedés is azzal, hogy aki
ben van eró a haladáshoz, az
legyózi a tévedést.

(Rónay Gyllrgy)

A dialógus három fázisa. Hazánkbán az egyház és az állam közöttí dialógus az
1950-es megegyezésben létrejött első közeledesből bontakozott 'ki és a mai napig
szernmel krserhető lépcsokön vagy' emelkedökön át fejlődött számottevő társa
dalmi és polrtikaí tényezővé. Rónay György, a Vigilia tavaly elhunyt neves fő

szerkesztője e lap 1977 decemberében megjelent Hol tartunk? című tanulmányá
ban állította föl ennek a fejlődesnek mérlegét, Az azóta eltelt két év során to
vábbi reálisan fogható, -rnindkét fél számára előnyös és jelentős eredményeket
regisztrálhattunk, amelyek egyúttal bizonyos fejlődési menet lezárását és valami
újnak kibontakozását is jelentik. Rónay György szerínt az egyház és állam egy
máshoz való közeledésének útja még közel sincs befejezve: "Csak az nem halad
előre. ami halott l Az egyháznak az élő és haladó szocializmusban kell élnie és
színtén haladnia. Az élet éppen azért mert fejlődés, új és új kérdéseket vet föl,
és ezek új és új válaszokat kívánnak, mínd magának a fejlődésnek a lehetősé

geit és módozatát illetőleg, mind az úgynevezett keretekre vonatkozólag, melyek
nyilvánvalóan már első formájukban sem azért voltak keretek, hogy megbénít
sák, hanem azért, hogy lehetövé tegyék az életet. Erre szolgál a párbeszéd."

Az egyház és állam viszonyának alakulásában a második világháborúval be
állott nagy történelmi fordulat után a mai napig három fázis vagy szakasz
állapítható meg. Ezek között ahatárvonalakat megtalálni ma már könnyebb
feladat. A zsinat döntő jelentőségű volt itthoni egyházi életünk alakításában is,
s ezért helyezném az egybenézés középpontjába, innen kell visszapillantanunk
és majd előre tekintenünk. E tanulmány válaszadás kíván lenni a Viglliábar
ez év februárjában hozott "Az egyház szolgálata a világban" című cikkemben
fel'letett aktuális kérdésekre.

A zsinat előtt. A zsinatot megelőző időszakra az egyház oldalán jellemző marad
a kezdeti meddő magába zárkózás és bizonytalanság. Pasztorális szempontból sem
lehetett termékeny az olyan beállítottság, melynek legfőbb gondja a régi átmen
tése, a formák és keretek mlnden áron való megőrzése és a tartalom felfris
sítése elleni védekezés volt. A saját csigaházába menekülő egyházi élet bizo
nyos vonatkozásban a régi visszavárásának nosztalglájában és álmában ringatta
magát. A történelem színpadáröl eltűnt politikai és társadalmi rendszer, amely
lyel az egyház nemcsak együtt élt, hanem sokak nézete szerínt azt 'részben ki
is szolgálta, - legalábbis részesedett annak hatalmában -: bukásával szeren
csére nem sodorta mindenestől magával az egyházat is. Az egyház ugyan el
veszítette gazdasági és .polrtikai hatalmát, közéleti funkcióját, de nem veszítette
el történelmi küldetését. Az intézményes egyház kénytelen volt feladni azokat a
pozíciókat. amelyek tekintélyének és hatékonyságának külső támaszai voltak, ezek
azonban egyáltalán nem tartoztak a lényegéhez, sőt a józanul gondolkodók sze
mében nemcsak régen értelmetlenné váltak már, hanem komoly tehertételt is
jelentettek. Nehezen volt kívédhető a vád, hogy az egyház a szegényekkel szem
ben a gazdagok és kiváltságosok oldalán áll. S ez annál károsabbnak bizonyult,
rnert feledtette az egyház oly sokrétű kulturális tevékenységét, A hatalmi intéz
mény megrendülése után egyszerre kellett lemondani az egyesületekről is és
mindenfajta társadalmi mozgató apparátusról. E tekintetben kétségtelenül a leg
fájóbb volt az egyházi iskolák elvesztése: tanítás és nevelés terén különösen
szerzetesi ískoláink álltak magas nívón.

Az egyház számára azonban továbbra is megmaradt annak a lehetősége 
ha nem is az eddigi apparátus tegnapi adottságaival, de mégis történelmi foly
tonosságban -, hogy evangéliumi küldetésének a megváltozott helyzetben való
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újrafogalmazásával, a külsö, idejét múlt lerakódasok lefejtésével saját belső lé
nyegehez visszatérhessen. Megmaradtak az egyház kezeben Jézus Krisztus taní
tása, az örök vallási és erkölcsi alapelvek, az emberi lélek formálásához kapott
Isteni megbízatása, az lsten és az emberek közöttí kapcsolat mélyrtesének és ki
terjesztesenek számtalan módja és eszköze. Az egyház belső lényegének tartalma
tehát érintetlen maradt, csupán kifelé következett be a megszorrrás: a vallásos
világnézet vagy maga a vallás nem tarthatott többé igényt a társadalmi élet
közvetlen alakítására.

Determináló külső körülményele az okai annak, hogy a zsinat előtt képtele
nek voltunk az egyház belső lényegéből megtalálni azokat a normákat, amelyek
az egyház magára találását az új történelmi helyzetben meghatározhatták volna.
Túl soká tartott a radikális történelmi fordulattal beállott megmerevedés álla
pota, de még inkább a bizonytalanság és tanácstalanság. A meg nem értés az
új társadalmi akarással, de főleg az új honosságót követelő szocialista gazdasági
berendezkedessel szemben, akarva, 'nem akarva' együtt járt a materialista világ
nézet elutasításával. Ezen egy pillanatig sem szabad megakadnunk, annál is in
kább, mert ma a kritikus történelmi visszapillantás is elismeri a nagy hibákat.
s a személyi kultusz korszakának ártalmas, sőt romboló kinövéseit is. Annak
ellenére azonban, hogy az új rendszer csak nehezen tudott megbékélést, meg
nyugvást ígérő lelki klímát teremteni, mégis világosan látszott, hogy a nem
zet, az egész társadalom csak a megkezdett úton haladhat tovább belső és külső

megújulása felé. A jó hivők mellett papok is akadtak, akik nemcsak az új út
járhatóságára mutattak rá, hanem keresték az együttélés reális lehetőségeit azzal
a haladó társadalmi réteggel, amely a múlttal teljesen szakítani akart.

Az egyház és állam közöttí közeledésnek, mint történelmileg egyedül lehet
séges kiútnak, szükségszerűen be kellett következnie. Ezt mindkét oldalon ke
resték és szorgalrnazták, Igy jött létre 1950-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar
és a Magyar, Népköztársaság Kormánya között az első megegyezés. A kölcsönös
kapcsolat alakulásában a kezdeti vagy első szakasznak ez az eseménye nem csu
pán az alapvető kiindulási pontot jelentette, hanem magába foglalta már a to
vábbi kibontakozás elvi körvonalait is. Ebben a megállapodásban az első lépés a
kölcsönös bizalom megteremtése és kifejezése volt. Az egyházi vezetők a tárgya
lások felvételével együtt "de facto" előzetes bizalomnyilvánításban ismerték el
a Magyar Népköztársaság államtormáját, az államosítást, az új gazdasági rend
szert, a mezőgazdaság, a falu szocialista átszervezési tervét. Ezzel az egyház tu
domásul vette az új állam társadalomépítési törekvéseit, és így az állam hatal
mi tekintélyének is súlyt adott a hívek és a világ előtt. Az állam a maga .ré
széről tudomásul vette az egyház jelenlétét és szerepét az új történelmi hely
zetben a szecialista társadalomban. Az új köztudatot formáló tényezőknek azon
ban még hosszu küzdelmetk:ellett megvívníuk, sok próbát kellett kiállniuk. Gon
doljunk a személyi kultusz éveire, a hidegháború kívülről jövő zavaraira, továbbá
az 1956-os eseményekre. De millióknak kellett átjutni a lelkiismeret, a közösségi
felelősség krítíkaí küszöbén is. Mindez nem volt könnyű, s mégis azt kell mon
danunk, hogy mind többen ismerték föl, hogy az új társadalmi rend haladás.
fejlődés ígéretét hordozza magában. Hogy azonban ebből az első lépésből való
ban cselekvés, valamilyen mozgás, belső indítás is legyen, meg kellett várni a
zsinatot.

A U. Vatikánum nálunk. A zsinat tanítása Magyarországon sok tekintetben érte
felkészületlenül a papságot és a híveket is, A legnehezebb volt a megszokott,
megmerevedett, időszerűtlenné vált formákon túljutni: ilyen volt a liturgiában
a latin nyelv használata, az egyházkormányzatban pedig a túlzott tekintélytisz
telet. Időközben a magyar egyház megérett arra, hogya zsinati tanítást meg
nyitottan és megértéssel tudja befogadni. E tanításnak két újszerűsége volt. Az
egyik, inkább az a hangsúly, hogy a "kisember", az egyszerű, születési előjogok

nélküli ember volt az, akit az egyház, mint a szegény Jézus örököse és követője,

mindig meg akart szólítaní. A zsinat egész magatartásában és szellemében szem
befordult azzal a liberális és polgári szemlélettel, mely a vagyonos, a gazdag, a
tulajdonnal rendelkező emberben látja a társadalmi élet alappillérét. A zsinat
második újszerűsége annak felfedezése volt, hogy valami új van feltörőben és
ez az emberi közösség gondolata, a társadalmi, a szociális igazságosság és ki
egyenlítődés Igazsága."
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Hazánkban a zsinat hatása csak lassan érvényesült. A magyar állam közös
ségi, világnézeti átformálást kezdett meg: demokráciát kívánt megteremtení,
egyenlőséget hirdetett és többé már nem a birtoklás, a vagyon képezte a tár
sadalmi és politikai szereplés alapjait. Nem a gazdagság és a fény, hanem az
odaadó munka, az egyéni teljesítmény, a személyi magatartás és kiállás lettek
az új zsinórmértékek, amelyeknek mind akkor van értelmük, ha nem öncélúak,
hanem a közösségre, a társadalomra is irányulnak. A zsinat evangéliumi előjel

lel ugyanezt tanította. Az egyház értékelésének kőzéppontjában már nem az egy
házi legfőbb vezetőség, a hierarchia, és nem is a papság, hanem a nép, az Isten
népe került. Mindenkinek egyénileg kell találkoznia Istennel, de a közösségben
kell állnia és ott is kell maradnia. Az istentiszteleti reform' lehetövé tette a litur
gikus cselekvésben tevékenyeri részt vevő hivők új közösségi tudatának formálá
sát és mélyítését. Krisztus titokzatos testének, vagyis az egyházi közösségnek
eleven életfunkciója nem csupán a vallási előírások követése, hanem az Isten
népének jelenléte az egyházközség vasárnapi gyülekezeteiben.

Van olyan nézet, mely szerint a zsinaton megindult belső egyházi reformok
nak gyorsabb menetben kellett volna az egyház belső megújulásához vezetniök
és ugyanakkor új és biztosabb perspektívákat nyújtaniuk ahhoz, hogy kifelé, a
társadalmi egész felé is, határozottabb elvi és gyakorlati alapon biztosítsuk vagy
bizonyítsuk, hogyamegújuló egyház a társadalmi haladás és fejlődés oldalán
áll. Egyesek szerint a püspökök a papsággal együtt túl hosszú ideig nem ismer
ték föl a zsinati újrakezdés mélyebb, új történelmi kort nyitó értelmét és lehe
tőségeit. Erről sokat lehetne elmélkedni éppen a XX. század emberének és a
világ viszonyának kérdésében. A régi egyházképpel és általában a régi világ
szemlélettel való szakítás csak lassított lépésekben haladt előre, az új tartalmak
és irányelvek pedig késve, és éppen ezért erőtlenül jelentek meg ott, ahol új
életet is fakaszthattak volna. A szocialista állam most különösképpen is érde
kelve volt abban, hogy az egyház, még jobban. mínt eddig, etikai és erkölcsi
ráhatás terén az új társadalom építői sorába álljon a felebaráti szeretet, a kö
zösségí emberkép. az egymásért és a közösségért való áldozatvállalás hirdetésével.

A jelen, mint harmadik fázis. Egyáltalában nem képviselek szubjektív álláspon
tot, amikor azt állítom, hogy a zsinat utáni szakasz első menete véglegesen le
zárult Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának az elmúlt .év júniusában
VI. Pál pápánál tett látogatása alkalmával. Ma már: elfogadott, általános meg
ítélés szeririt: "ez a találkozás alapjában véve, nuntegy lezárta a magyar és a
katolikus egyház viszonya rendezésének folyamatát". (Világosság, 1978.) Előtte

sok minden történt, ami már rámutatott arra, hogy az egyház és állam közti
viszonyulásban különösen kiemelkedő, lezáró momentumok jelentkezhettek egymás
után. A legjelentősebb ezek között az esztergomi érseki szék betoltése. EZzel a
magyar hierarchia a háború befejezése óta, 1950 után első alkalommal ismét
teljessé lett. Rómában az egyház és állam közötti viszony eredményes alakulá
sának, fejlődésének világviszonylatban is figyelemreméltó elismerésére került sor.
VI. Pál pápa ama reményének és várakozásának adott kifejezést, hogy a dialó
gus segítségével folytatni és tökéletesíteni lehet a kapcsolatokat, mert eljutottunk
ahhoz a történelmi jelentőségű prllanathoz, amikor az egyház Magyarországon az
új társadalmi fejlődés talaján állva saját rendeltetése és célkitűzései alapján is
a nép szolgálatában állhat. A pápa maga állapította meg, hogy egy hosszú fej
lődési szakasz végéhez s ezzel együtt bizonyos lezáráshoz és nyugvóponthoz ju
tottunk el, ami a Szeritszék és a magyar állam jogi kapcsolatait illeti. E látoga
tás lassú, de soha meg nem szakított folyamat, az egyház és állam közötti dia
lógus befejező pontja lett, és mínt ilyen új szakaszt nyitott meg a Magyar Nép
köztársaság és a Vatikán kapcsolatában.

Kétségtelenül megállapítható, hogy néhány év óta politikai vonalon pozitíve
beszélnek nálunk a vallásról. Kádár János beszédeiben számít a vallásos embe
rek helytállására. A közvélemény nézete szerint a vallásos ember munkájában
és közösségí helytállásában megbízható és lelkes ember. Más lett a vallásos em
ber tudata is reális helyzetének és erkölcsi súlyának felismerésében. Tudja, hogy
számszerűségénél vagy többségénél fogva komoly tényező és míndjobban gyakor
lati bizonyossága van arról is, hogy sajátos helyzetmeghatározását annak a tar
talomnak köszönheti, melyet vallásos meggyőződése és annak etikai súlya jelent.
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Tehát a harmadik szakaszban állunk. Ennek körvonalai már élesen rajzolód
tak ki, amikor felszabaduíásunk harmincéves évfordulójához jutottunk el. Meg
kellett állapítani,' hogy a rendszer megszílárdult, megerősödött, hogy a párt he
gemóniája valóság lett, hogy. a szövetségí politika eredményekkel dicsekedhet, és
hogy sokszor nem kis küzdelmek vállalása után megelégedettség, a növekvő jó
lét tudata és jóérzés tölti be az embereket. Harminc év után kiemelkedően elénk
tárultak az új társadalom, a szocializmus építésének egyes állomásai. Lajstro
mozhatjuk az eredményeket, számba vehetjük a hiányokat és a hibákat. Az ed
digiek alapján hihetünk abban, hogy a mcstaní gazdasági kr ízis, habár nagy
áldozatokat követelhet, nem jelent megtorpanást, főleg a lelki hozzáállásban. A
harmadik fázis tehát továbbmenést jelent, és most az elért eredményeken mint
alapokon nyugvó új perspektívákat kell keresnünk. A keret ismét csak a pár
beszéd lehet és. a célkitűzés a nemzet egysége.

Az egyház meg akar újulni a közös felelősség tudatában és erkölcsi vállalásában.
A zsinaton az egyház ünnepélyesen kijelentette, hogy segítségére kíván, lenni az
emberiségnek egy emberségesebb. igazságosabb és alkotóbb tácsadalom kialakítá
sában. Senki sem: tagadhatja, hogy á zsinati reformok már jó néhány éve érez
tetik hatásukat a világegyházban és hazánkban is, _de több mint tíz évnek kel
lett elmúlnia, hogy itthon is megindulhasson az a belső szemléleti elrendeződés,

főleg már a zsinat közvetlen hatása alatt, amely végre belátta, hogy az egyház
nak elsősorban nem közéleti és politikai szerepeket kell vállalnia, hanem az
evangélium küldetésében a mindig több szeretet meghirdetését, a társadalmi meg
békélés és társadalmi összefogás előmozdítását kell szorgalmaznía. A zsinatnak
egyik első vívmánya, volt, hogy ledöntötte a válaszfalakat : mindannyian' Isten
gyermekei, Krísztus testvérei és az egyház, vagyis Krisztus titokzatos testének
tagjai vagyunk. Ettől kezdve az egyház már nem a papság, nem a hierarchia
és nem is az egyházi szervezetek összessége, hanem maga a hivő sereg, az Isten
népe a papsággal együtt. A megújított egyházfogalomban a nép jelenléte, sze
repe, ismeretszerzése, akarása és célkitűzése döntő jelentőségűek lettek. Itt azok
ra a milliókra, főleg a gyakorló keresztényekre gondolok, akik a jövő társa
dalom kialakításában Ielelósséget óhajtanak vállalni. E milliók. érzései, gondola
tai és cselekedetei nem közömbösek a magyar jövő szempontjából sem,

Az egyház él Magyarországon. sorai azonban megfogytak. A szekularizáció
tovább lépkedett előre, sok hivő ilyen vagy olyan ok alapján közömbös lett és
elfordult az egyháztól. Másrészt a megmaradt hivő egyház hazánkban most már
tudatosan megújulásí folyamatban áll, ennek jele az is, hogy egyre több az
olyan hivő, aki elmélyültebb, körültekíntöbb és reálisabb mint a régiek. Néze
tem szerint ezt a mélységigényt kellene jobban kiaknáznunk az egyház jelenlegi
belső helyzetének megerős.tése érdekében. Mélyebbről kell feltárnunk a hit tit
kait, mindig tudatosabban beavatni a hivőket a Krisztusról és az egyházról
szóló biblikus Igazságokba. Az új igény az, hogy a hivők élni akarják hitüket
és közel jutva a vallási mélység igazi megragadásához. a vallás etikai, erkölcsi
kihatásait az életben is látni akarják. Aki Krísztusra, mint életalakítóra, mínt
lelki újjáteremtőre talál rá, hűséges fog maradni hozzá és hűséges marad egy
házához is.' Ezek a hívek a hit erejének megérzéséből. a hit megtapasztalásából
tekintenek szét az életben. Végeredményben tehát a belső megújulás lenne az
egyház helyzetéri való segíteni akarás legfontosabb eszköze. Erre aminőségi át-
alakulásra van ma elsősorban szükségünk. '

Az egyházi tudat közösségi mélyülése. Híveink az utóbbi években szemlátomást
közelebb jutottak az egyház, a vallásos élet belső, igazi tartalmához. Egyre rrfé
lyültebb lett az egyházi közösség belső összetartozási tudata. Az egyházközségi
képviselőtestületek jó vezetés mellett példaadóan tudtak működni és a hivők

testvériségének kovásza lettek. Mélyül a keresztény tartalom jó híveink gondol
kodásában és magatartásában. Mindig jobban az az érzés hatja át az egyház ki
sebb-nagyobb csoportjait, hogya társadalom egészéhez. a nemzeti családhoz
való hozzátartozásnak a mindennapí termelői munka, a politikai vonatkozáson
túl egyre inkább erkölcsi kötésnek, szívből jövő ragaszkodásnak és egybeforrott
ságnak kellene lennie. Amikor híveinkhez szólva ma azt hangsúlyozzuk. hogy
közös helytállással kell a jövőéI't dolgoznunk. akkor egyúttal új megalapozású
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tanítással fordulunk hozzájuk: nem elég csak külső kapcsolatokat keresni a
politikai hatalomhoz és ezeket ápolni, hanem a politika- külső körein és hullám
verésein túlmenve az egyháaí, a vallásos élet belső struktúrájából kell kiele
mezní azokat a forrásokat, amelyek elöbb az egyházi közösségnek, a híveknek és
papoknak egymáshoz való kapcsolatát és annak ápolását határozzák meg, hogy
ezután a testvériség áldozatos szolgáló szellemét a társadalom minden tagja felé
is tudják képviselni. Papjelöltjeink nevelési rendszerében és egész képzési folya
matában' az került előtérbe, hogy nem hivatalnokok vagy tisztviselők, de· nem is
elsősorban híttudósok lesznek, hanem Isten szelgálatára hívott olyan emberek,

- akik a jobb ember kialakításán fáradoznak előbb saját magukban, azután má
sokban.

, A jelen idők vallási tendenciáira általában jellemző a személyes keresés mel
lett a kultikus részvétel, a cselekvésbe való bekapcsolódás utáni vágy és a kö
zösségí átélés igénye. Ezek nyilvánulnak rneg :az ún. bázis-törekvésekben, melyek
nálunk is, különösen az ífjúságnál, jelentkeznek az 'utóbbi években. Igazi mai je
lenség,. amely mögött nem szabad mást látnunk, mint a modern ember közösségí
megvalósításokra törekvő alapkeresésének jelenségét. Hivatalos egyházi helyről

ismételten felhívták a figyelmet az őszinte, belső vallásos személyíségépítésért
való törekvések értékeire, ugyanakkor a szektarianizmus és hamis miszticizmus
veszélyeitől is óvták, különösen az ifjúságot. Ugyancsak ebből az igényből kell
megértenünk azt a keresést, amely sok hivőt, férfit és nőt arra indított," hogy
beírátkozzék a Hittudományi Akadémia által indított teológiai levelező tagozatra.
Hasonlóképpen e jelek közé kell sorolni, hogy sajtótermékeink az utóbbi három
évben nagyobb példányszámban jelennek meg, a katolíkus könyvkiadás pedig
mennyíségíteg, de főleg minőségileg hatalmasat fejlődött a korábbi szűkösebb

állapothoz viszonyítva.
A politikai, de főleg a társadalmi együttműködés szükségességét senki sem

tagadja. Ezt maga az élet követeli, de egyúttal igazolja is. "Az eddigi erőfeszí

tések nem voltak hiábavalók és .mivel elvi alapon őszinte jószándékkal és te
remtő 'akarattal fogtak hozzá a kapcsolatok ápolásához és mélyítéséhez, meg
született arlehetősége annak, hogy a párbeszéd és a gyakorlati tevékenység együt
tes alkalmazásával az egyházak és az állam között ÚJ típusú viszony, a haza és
az emberiség javát szolgáló együttműködés alakuljon ki" - mondotta Miklós·
Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke a magyarországi evangélikus egy
házzal kötött megegyezés harmincéves évfordulója alkalmával rendezett ünnep
ségen.

De vessünk eg1 pillantást a másik oldalra is. A konkrét kérdés az utolsó
három évben ez: hogyan látja a pártvezetés és az állam most már a megújult.
a lojális hozzáállást 30 év után még határozottabban kereső és mínden társa
dalmi réteg együttműködését szükségesnek ítélő egyház szerepét és hogyan so
rolja be nemzetépítő tervébe? Ez az egyház már a zsinat utáni koncepciójában
és célkitúzéseiben, éppen szociális akarásában, a szociális igazságosság keresé
sében megtisztult egyház. A Magyar Hazafias Népfront 1978. január 18-i gyű

lésén hangzott el a következő: "Az egyház aktív társadalmi szerepének mlnden
társadalmi és politikai erő átfogásában kell állnia. Az együttműködés területei II
kulturális területek, az építő családi politika, a nők egyenjogúsága és a jóté
konykodó karítatív munkában való tevékenység. Aki a nemzetközi munkásmoz
gaimat ismeri, az tudja, hogy az osztályharc nem a hivők és nem hívők között,
hanem a fejlődés hívei és ellenzői között zajlik le." Ehhez még hozzátehetjük
Kádár János nemrég elhangzott kijelentéseinek néhány gondolatát: a szoclalíz
musnak nincs szüksége arra, hogy erőit a vallás elleni harcban pazarolja el;
senki sem vitatja, hogya magyar népi állam legfőbb célkitűzése egy igazságo
sabb társadalmi rend felépítése, nagy kárt. jelentene azonban, ha az új társadal
mi törekvés erőfeszítéseit és eredményeit a keresztény vallás és egyházak elleni
harc sikereível akarnák fel mérni akár itthon, akár külföldön.

A kölcsönös megértés lítján: az egység feltétele!. A hivők vállalják társadalern
építő szerepüket. Ha a hívőkkel, az egyház tagjaival szemben társadalmi elvá
rás jelentkezik, akkor a kormányhatalomnak messzemenő szabadságot. és biztosí
tékot kell garantálnia ahhoz, hogy az egyház tagjai, a hivők a vallás fennálló
értékterületéről kapott erkölcsi tudat birtokában és ellentmondás nélkül vállal-
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hassák társadalomépítő szerepüket és feladataikat. Ennek feltétele il. vallásos em
bernek is kijáró általános állampolgári megbecsülés. E téren a múltban tagad
hatatlanul fájdalmas mulasztások és félreértések történtek, és ezek nemcsak
zavart, hanem olykor keserű csalódást is okoztak. Ma már mindkét oldalon ká
rosodásról és hátráltató lemaradásról beszélünk, de a tévedések korrigálásával
biztosan tovább lehet lépni.

Hogy hogyan kellene az eddig elért eredményekből kiindulva és a rossz' ta
pasztalatok tanulságát is levonva tovább .jutni, arra iránymutató lett Kádár
Jánosnak debreceni - 1978. június 8-án elhangzott - megnyilatkozása: "Új
eleme a belpolitikai fejlődésnek, hogy rendezetté vált az állam és az egyházak
viszonya. Új társadalmi rendszer, új világ született Magyarországon és örvende
tes és jó, hogy a hivő emberek és maguk az egyházak is megtalálták benne a
helyüket. Jól kifejeződik ez a politikai egyetértés a Hazafias Népfront-mozgalom
ban, amelynek vezető testületeiben társadalmunk minden dolgozó osztálya, ré
tege, a párttagok. a pártonkívüliek, a különböző világnézetű emberek reprezen
táns képviselői jelen vannak. A különböző világnézetű emberek egyetértésben
munkálkodhatnak a közös társadalmi célért, a fejlett szocialista társadalom épí
tésében."

A keresztény emberek tagadhatatlanul keresik helyüket a szocialista társa
dalomban, és ezért elvárják, hogy a vallás etikai, nevelő és haladó értékeit ál
talánosságban kívülről, a nemzet egésze részéről is elismerjék. Ezért lenne kívá
natos, hogy éppen az egység kedvéért megszűnne a vallás régebbi csak negatív
beállítása vagy egyoldalú krítlzálása, mert a keresztény milliók "különleges hoz
zájárulásáról" van szó a szocialista társadalom építésében. Ma alapvetően külö
nösen fontos marad, hogy .az együttélés és együttműködés őszinte keresése mel
lett a mai világ. egyik legalapvetőbb konstruktív elvét, a pluralizmust, mint pa
rancsoló valóságot rnlndenkor elfogadjuk és a több világnézet tényének és jogo
sultságának elvét elismerve, az emberi kapcsolatok összességében is egyek le
gyünk hazánk felvirágoztatásában.

. Az egyház érzi felelősséget a társadalmi egységért, amiről ma igen sok szó
esik, és amiért Aczél György míniszterelnök-helyettes oly meggyőzően szállt sík
ra a Világosság 1976 októberében írt: A szocialista állam és az egyházak Ma
oyarországon című tanulmányában. A világnézeti kűlönbözőségek, különösen ha
mély személyi meggyőződésből erednek, egységbontó tényezők is' lehetnek, ha nem
sikerül őket az emberi szabadság és felelősség szellemében a közös célokért vég
zett munkában meghaladni. Az a kérdés, tud-e segíteni az eg,fház a nemzet mo
rális szolgálatában, millíókban kifejezhető híveinek országépítő helytállásában ?
Tud-e a társadalmi és nemzeti egység vonalán pozitívumot, eligazítót és építőt

nyűjtani ?

A zsinat tanítása szerint a közjólétet és a nép szellemi felemelkedését szol
gální akaró társadalmi és politikai törekvéseket a hivőknek aktívan is támogat
niuk kell. A hivőket "a hit kötelezi, még pedig fokozottabb mértékben, annak
a hivatásnak megfelelően, melyet ki-ki kapott" (Világ: 43). Erkölcsi elkötelezett
séget kell vállalniuk a társadalmi haladás, a kulturális fejlődés és a humánum
egészen új lehetőségeinek kíbontakoztatásaí érdekében. Aczél György idézett ta
nulmánya különösen e téren sürgette az egyház részéről a bátrabb közeledés
kockázatát: a keresztények merjenek a világnézetüket nem érintő, az új társa
dalmi struktúra vonatkozásaiban szecialista vagy marxista bölcseleti levezetések
ből annyit magukévá tenni, amennyit a :keresztény világ- és emberképpel össze
tudnak egyeztetni. E közeledésnek az említett feltételek mellett elvi szempont
ból semmi sem áll útjában.

Gyakorlati feladatok.A januári népfrontgyűlés a kulturális közreműködés emlí
tése mellett az építő családi politikában a nők egyenjogúságáért vívott harcba
és a karítatív tevékenységbe való bekapcsolódást sürget az egyház részéről. Az
építő családi politika igényli legjobban a céltudatos erkölcsí támogatást. A csa
ládi együttlét, a családi otthon szentsége mai modern világunkban különösen
veszélyben van. Itt találjuk meg a gyermeket, a holnap ígéretét is, akinek jövője

szempontjából a társadalom és az egyház sem lehetnek közömbösek. Nagvon át
gondolt és újból megerősített erkölcsi támogatás nélkül családjaink a mai átala-
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kuló élettel együttjáró sok lelki megpróbáltatást és feszültséget nehezen viselik.
Ezért is kell az egyháznak a mai társadalomépítés lelket felemelő, örömet hozó
eredményeit is belekalkulálnia lelki ráhatásaiba.

A karitatív tevékenység területén azonban ezeken túlmenően is fontos fel
adat vár a keresztényekre, Bármilyen nagymérvű legyen ugyanis az állami gon
doskodás, mégis szükség van arra is, hogy az öregek, a betegek, az elhagyottak,
a lelki sérültek érezzék a keresztény testvériség vigasztaló jelenlétét is maguk
körül. A különböző támogatási akciók, a szeretetotthonok létesítése vonalán bíz
ton elvárhatjuk a hivők áldozatos támogatását, és így az állami szociális gon
dozás nagy vonalába állhatnak a hivők is. Az egyház az igazi szeretetszolgálat
szelleme és tevékenysége nélkül ma sem teljesítheti küldetését, mert ez is a lé
nyeghez tartozik.

Kulturális területen szinte beláthatatlan a terep az egyház egyetemes és ha
zai irodalmi és művészetí kincseinek ismertetésében és közkinccsé tételében. Temp
lomaink és műtárgyaink megmentése érdekében a hozzáértök élvonalát lehetett
rnozgósítaní eddig is állami segítséggel. Az egyházi énekkarok, a legjelesebb elő

adók, művészek készséges közreműködésével a külföldiek előtt is nagyra értékelt
teljesítményeket nyújtanak. A katolikus sajtó és irodalom emelkedett minőségben

szintén érdekes színfoltot képvisel a magyar kulturális életben. A mai egyház
művészet és zenekultúra területén pedig újat - és haladót produkálnak különösen
a fiatalabb generáció képviselői.

Eme apró részleteken keresztül vagy mellett is az együttműködés nem ve
szítheti el a nagy elvi vonalakat, a humánum mindenkori szolgálatát,' és ebben
benne foglaltatik a vallás értékeinek az elismerése is. Az egyháznak közelebb kell
jutnia és saját emberanyagával is gazdagítania a jövő emberképét, a közösségí
emberképet, amelyhez a szocialista emberkép oly sok új vonást és eddig nem
ismert vonatkozást adott hozzá. Az állam pedig ismerje el míndíg a vallásos em
berek őszinte helytállni akarását a nemzet ügyében és legyen segítségükre, hogy
ne kelljen feladniuk keresztény meggyőződésüket és evangéliumi azonosságukat.
Ez a segélynyújtás a szövetségí. politika őszinteségének és reális célkitűzéseinek

logikus velejárója és egyformán megnyugtatja a hivőket és nem hivőket is. Mit
tegyen még az egyház, vagy mit tegyenek az egyháziak, papok és világi hivők

egyaránt, hogy 30 év lojálitását még meggyőzőbben bizonyítsák? Az egyház nem
lehet ellensége a rendszernek! Az eddig sokak vagy a túlnyomó többség részé
ről gyűjtött erkölcsi tőkének elégségesnek kellene lennie ahhoz, hogy a szocía
lista társadalom a más világnézetű alapon álló egyesek tévedését vagy margi
nális nem azonosságát el merje viselni. Ha állami részről az egyházhoz való kö
zeledés nagy vonalaiban lezárt folyamatnak tekinthető, akkor az elért stabilítáa'
talaján állva' az egyház is ki tudjon egyenesedni, ne álljon állandó gyanakvás
és gyámkodás alatt, biztosabb. kézzel merjen hívei felé nyúlni, a fiatalok felé is.

Kádár János a pápánál tett látogatása alkalmával kifejezte elismerését az
egyház morális erőfeszítéseiért és az általa képviselt etikai értékekért, amikkel ha
zánkban az új társadalom felépítésének ügyét szolgálja, Ezért kell míndannyiunk
nak hinni abban, hogya megkezdett úton tovább lehet haladni és a kapcsolatok
nemcsak hivatalos tárgyalási érintkezések lesznek, hanem ezeken túlmenően az
egyház reális erkölcsi jelenlétének kihatásai is valóra válnak a Szentszéktől a
magyar főpásztorokkal együtt foganatosított irányelvek értelmében.. A két leg.
magasabb fórumnak a tárgyalásokon most már egyre inkább a jogi kapcsolatok
mélyítésén túl a magyar katolikus egyház vallásos népének igényeit és vágyait
külön .is figyelembe kellene vennie, mert mindjobban érződik nálunk is, mínt
szerte a világon mindenütt, a helyi egyházak, az egyes egyházközségek eme tuda
tának növekedése. A híveknek érezniök kell, hogy helyzetükről és sorsukról van
szó a tárgyalási asztalnál, és a magyar egyház nem maradhat el a világegyház
felgyorsult vonalán sem az új igények figyelembevételében, sem a mai módsze
rek alkalmazásában.

A valamikor szembenálló felek, egyház és állam mindig jobban közeledtek
egymáshoz, mert közös céljuk az ember lett, a földi értelemben is boldog em
ber a fejlődő társadalomban. És ahogyan őszinte valóság lett a Vatikán világ
diagnózisának és különösen keleti politikájának első fázisa is, nem Iehet tovább
számításon kívül hagyni annak a társadalmi átalakulásnak hatásait és méreteit,
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.amelyeket a szocialízmus az öt kontinensen elért. Agostino Casaroli érseknek
bHx,lI·OS. államtítkárrá történt kinevezése a Vatikán keleti súlypont-politikájának
nemcsak folytatását jelenti, hanem minden valószínűség szerínt magasabb szintre
való emelését, illetve új tartalmi színezését is, ami a világot feszült várakozás
sal, bennünket pedig igaz örömmel és reménnyel tölt el. A valóságok előtt nem
szabad szemet hunyni, és ma elértünk odáig is, hogy a szocialisták és a kornmu
nisták sem becsillhetik le azt az egyházon belüli, a zsinat után elindult társada
lom-erkölcsi forradalmat, azt az elvi és politikai készenlétet, amely pozitív szem
lélettel közeliti meg a mai változó világot, és szintén nem ismer szeritebb célt,
mínt a kiegyensúlyozott, az integrált embert, aki testi és lelki [ólétét, egyéni és
társadalmi boldogságát keresi. A keresztény ember végső célja Isten bírása már
itt a földön is éspedig úgy, hogy az ember boldogságának alapja a másik em
ber szolgálata a názáreti J ézus etikai és kegyelmi segítségével.

A kölcsönös bizalom megteremtésében az egyház itthon komoly tapasztala
tokat szerzett, ezeket felhasználva és megerősítve, a zsinati tanítás elveit kö
vetve, a magyar egyház világviszonylatban is szólhat és sokat segíthet. A mai
helyzetben éppen a bizalmatlanság feletti győzelem lenne az, amely a bénultság
állapotából ki tudná vezetni az emberiséget. A kölcsönös megfélemlítésből szár
mazó egyensúly improduktív marad, meggátolja a továbblépést, mert a bizal
matlanság légkörét növeli. A szkepszis sajnos ismét általánossá kezd lenni.
A nehézségek olykor áthidalhatatlannak látszanak, a fegyverkezési verseny mind
erőteljesebb lesz, egyesek már a neutronbombát is át akarják telepíteni kontí
nensünkre, Mindenekelőtt azonban a bizalmatlanság okait kellene megszüntetní :
az önzést, a hatalmi törekvések féktelenségét, de leginkább a társadalmi igaz
ságtalanságot és az elnyomást.

Kis lépésekben mindig közelebb jutni egymáshoz. Új reményekkel átitatott va
lóságtudatra van szükségünk. Kádár János debreceni beszédében a fejlődés, az
egymáshoz való közeledés új fázisáról 'beszélt.. Elvileg és jogi vonatkozásban be
·fejezettnek tekinti azt a fejlődési folyamatot, amely az egyház és állam között
termékeny egymásért levést és együttműködést tudott teremteni, de a további ala
kulás kapuit nyitva hagyja. Természetesen vannak még problémák és maradnak
is. Hogyan is lehetne ez másképpen, ahol két világnézeti front áll egymás mel
lett, ahol hivők és nem hivők élnek ugyanabban a munkában egyetlen nagy
közös célért összefogva? Tényként. el kell fogadnunk, hogy az iskolákban min
denütt materialista világnézetre nevelik az ifjúságot; a valláserkölcsi nevelésről

a szülők gondoskodnak és igénybe kívánják venni az egyházat. Mennyi feszült
ség rejlik már ebben a kettős kijelentésben! Végeredményben mindaz, ami a
vallásos családból jövő fiatalság differenciált jelenlétét és alakulását problema
tikussá teszi, az egyház szemében sem lehet érdektelen, Ezen a vonalon is csak
közös erkölcsi alapon juthatunk tovább, amiről az alábbiakban lesz szó, Nézetem
szerint nyitva állnak a kapuk a konstruktívabb jövő előtt. Elvi alapok és elkö- .
telezettségek feladása nélkül most már tisztultabb és szilárdabb közös talajon'
állva hozzá lehet látni azokhoz a gyakorlati összeegyeztetésekhez. amelyek egy
részt az egyház önkormányzatának. de főleg hitből· fakadó sajátos életberende
zésének érettebb igényei, másrészt a biztonságát és világnézeti különállását bizto
sítani akaró állam részéről már nem lehetnek kihangsúlyozott időszerű követel
mények. A harmadik szakasz nyításában ilyen közös erőfeszítéseknek már szóhoz
kellene jutniuk.

Ide kívánkoznak Lukács József professzornak, a "Világosság" főszerkesztőjé

nek Marlene Tuininga francia újságírónővel folytatott beszélgetéséból az aláb
biak: "Meggyőződésünk, hogy az emberek nagy tömege lemondott vallási érté
kekről anélkül, hogy valami mást helyezett volna helyükbe. Azt is megértettük,
hogy az emberek köztí kapcsolatok elemzése, amelyet mindenütt az osztályharc
szellemében hajtottunk végre, érvényes egy meghatározott küzdelem folyamatá
ban, de nem elegendő akkor, amikor új társadalmat akarunk felépíteni. Társa
dalmunkban problémák jelentkeznek a férfíak és nők között és a nemzedékek
vonatkozásában is. Hogya kérdéseket megoldhassuk. érdekel bennünkat a meg
nyitott, a szociális igazságosság vonalának megértésében előre haladott keresz
ténvséz" (Informations Catholiques Internationales, 1978. június 15.). Súlyos ~

jel~tős mondatok! A jelenlegi helyzet realitását. többszörös összetettségét és prob-
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lernatikáját jól érzékeltető diagnózis. Az idézetben rejlő kérdésfelvetésekré, úgy
érezzüs, az eddigiekkel globálisan megadtuk a választ. Részletekbe bocsátkozva
azonban még az alábbiakat szerétném hozzáfűzni.

Az említett marxista elemzés valóban szükséges volt a társadalmi különbsé
gek, az individualista előítéletek és megrnerevedesek felszámelása érdekében, de
ma már nem bizonyul" többé elégséges kohéziós erőnek, mert az új társadalmat
már nem az ellentétekben széteso, hanem a külső relációkban egyenlővé tett em
berekből kell felépíteni, akik mínd új közösségi értékvilág után vágyódnak. A
megoldandó kérdes most már a sokak egysége és a különbözők összhangban
törtenő összefogása, tehát nem anyagi, hanem lelki, szellemi és erkölcsi kérdé
sek vannak ma előtérben. "Társadalmunkban problémák jelentkeznek ma a fér
fiak és a nők, és a generációk vonatkozásában is." Ezeknél erkölcsi megoldásról
van szó, a családi élet, a gyermek kérdése, a házasságok békéje, a munkatársak
kölcsönös baráti és társadalmi kapcsolatainak kérdéseiben. Az egyháznak e té
ren segítenie kell, és számunkra megnyugtató Lukács professzor megállapítása,
hogy a jövő társadalmának építése szempontjából szükség van a keresztényer.
köles legnagyobb teljesítményére, az önzetlen felebaráti szeretet, vagy más szó
val a társadalmi igazságosság hirdetésére.' Amiről itt szó van, az a nemzeti- egy
ség, és ez nézetem szerint minden vonatkozásban elsősorban erkölcsi kérdés.

Az egyház magatartása egyértelmű: erkölcsi szolgálat. A mai helyzet megítélé
sében nem lehetünk naivak vagy szentimentálisak. Reális szemmértékkel kell
rnérnűnk. Hazánkban milliók hisznek és milliók nem hisznek, és ez utóbbiak úgy
vélik, azért haladók, mert a természettudományos világnézet alapján állnak, ezért
lehetnele materialisták és egyúttal vallásellenesek. De mi lesz azokkal a milliók
kal, akik hisznek Istenben, akik a kétezer éves kereszténység erkölcsi. érvénye
ről, humánus emberformáló energiáj áról ma is meg vannak győződve, s a krisz
tusi evangélium életrevalóságáról saját életükkel is tanuságot akarnak tenni?
Nem szeretnék meddő összehasonlításokba vagy filozófiai vitakba bocsátkozni:
most és a jövőben is - rnint eddig mlndig - nem a több és a nagyobb tu
dás - bármennyire szükség van rá - vitte előbbre az embert, hanem a maga
sabb rendű, a humánusabb erkölcsiségre való törekvés, így az igaz, a jó és a
szép szolgálata, Ez a szolgálat elsősorban nem ludományos, nem technikai, ha
nem erkölcsi szolgálat, A tudomány felszabadította a természet energiáit, mé
lyebb bepillantást engedett az élet titkaiba, a jobb, az emberibb élet lehetősé

geinek nyitott utat, de az energiafelszabadítás önmagában, mint közömbös té
nyező, az emberiség végpusztulását is jelentheti, ha nem lép közbe amorális
cenzor. Ezért kell ma a millióknak összefogni, és ha sokan le is mondtak a
vallásos értékekről, a világot formáló erkölcsi erőket nem adhatták föl. Ha eb
ben az irányban lépünk tovább, akkor már mindannyían útközben vagyunk
népünk és nemzetünk egysége felé is, akkor őszintén, egyértelműen, igazári em
beri és nem manipulált rnódon szelgáljuk a holnapot. Ebben az esetben már
többé nem jó víszonyról, hanem közös felelősségvállalásról és testvéri összefogás
ról beszélhetnénk az egyház és állam viszonyának további alakulásában. Itt sze
retnék idézni II. János Pál pápa enciklikájából: "Mélységesen meg vagyunk győ

ződve arról, hogy korunkban nincsen egyetlen program sem, legyen bár egy
mással szöges ellentétben álló világnézetekből {akadó programokról szó, amel,
nem az embert helyezné előtérbe. Csak akkor mehet végbe a változás, ha ugyan
akkor végbemegy az akarat, a hit és a szemlélet változása is."

A nemzeti egység a legkomolyabb ügy, amikor magunk előtt látjuk az új, a
régihez viszonyítva sokkal felemeltebb jövő emberképét. akivel szemben az ősz

szes feltételt vagy követelményt egyetlen erkölcsi téteibe lehet foglalni: szeresse
a másik embert, mondjon le saját önző vágyairól, hozzon áldozatot a közös
ségért miridaddig, míg kiegyensúlyozott, megelégedett s belülről megbékélt nem
zet nem lesz egyetlen családdá. Hogy nincsen egység sorainkban éppen a világ
nézeti elkülönülés következtében, azt érezzük és látjuk, és nem hiába emelik
fel szavukat azok, akik a legmagasabb poszton felelősséget éreznek a holnapért.
De mikor és milyen feltételek között jöhet létre ez az egység, amelyet a mai
világhelyzet ziláltsága és bizonytalansága is sürget? Bizonyára nem akkor, ami
kor mindenki marxistává lesz, vagy ha a keresztények lemondanak hitükről,

túlvilági meggyőződésükről. Az egység egyetlen feltétele azon közös vagy alap-
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~tő erkölcsi elvek elfogadása, melyek nélkül az ember nem lehetne emberi
mivoltának és máltóságának hordozója és megvalósítója, és ez a szabad ember
szellemi értékelnek birtoklására és kibontakoztatására született személy. A szemé
lyi jogok sérthetetlenek l Minden emberi haladás előfeltétele a demokrácia és a
társadalmi igazságosság alapja. Tehát nem az áll az egység útjában, hogy nincs
egység, hanem hogy nem tűrjük és nem viseljük el egymás világát.

Tehát van .megoldás, ha erkölcsi szinten keressük míndíg a másik jogos
igényeinek elismerését és kielégítését. Meg kell kísérelnünk a megoldáskeresést,
ha szükséges, szenvednünk is kell érte, mert a megosztottság valóban ott talál
ható minden rétegben, mindenfajta csoportban, még a családban is, ahol hatása
n legrombolóbb, mert mérgezi a társadalom gyökerét és forrását. Senki sem
fogja a jelenlegi helyzetet súlyosnak mondani, de nyűgös és kellemetlen az "egy
szív és egy lélek" hiánya. Nem az idealizmus és materializmus vítájáról van
sző, melyet - mindannyian tudjuk -, aligha lehet egyhamar megoldani. De
azt elérhetjük, hogy a keresztény ember és a szocialista ember életszemlélete
és életberendezkedése, értékvilága ne kerüljön olyan feszültségi fázisba, amely
ben nem a javára, hanem kárára vannak egymásnak. Ne bántsuk egymást, ad
juk meg és hagyjuk meg mindenkinek a magáét, és hajtsunk fejet a másik
meggyőződése előtt.

Az együttműködés keresése a dialógusban az egyház számára reményt és
megindokolt [övővárást jelent. Ez a mi "megtisztított utópiánk", amely egyszerre
alkotó vágy, reális tisztánlátás, optimista sodródás az új világ felé a keresztény
ség evangéliumi hite alapján. Reményünk alapja az új emberbe, az új társada
lomba és az újból és mélyebben megismert Istenbe vetett hitünk. A zsinat erre
az útra terelte az egyház fígyelrnét és erőt adott ahhoz, hogy az út végéhez is
elérhessünk.

VAS J6ZSEF

A LEGRÉGIBJl KARÁCSONY
Jézus születésének az emléknapját 354 óta december 25-én ünnepli a keresz

ténység. De keleten már fél századdal korábban megemlékeztek róla. Mégpedig a
hivatalos adatok szerínt legelőször 304. január 6-án, amikor Jézus test szerinti
megjelenését, más szóval betlehemi születését és istenségének első megnyil
vánulásait emelték ünnepi rangra epiphania Domini, "Urunk megjelenése" néven.
Ez volt tehát' az emberiség történetének a legrégibb karácsonya.

\

AZ EPIPHANIA KIALAKULASA KELETEN

1. Születésének a körülményei. Tény, hogy Keleten jött létre, de az időpont ja
bizonytalan. Feltehetőleg a _hivatalos adatnál korábban, már a III. század vé
gén kezdték ünnepelni. Keletkezéséhez az "Elő-Azsia méhéből napvilágra jövő
és veszedelmesen burjánzó" különféle eretnekmozgalrnak szolgáltatták az okot.
Akkoriban a kereszténységre különösen három eretnekség tanítása és látványos
éjszakai szertartásai voltak nagy hatással: a Dionysos- és a napkultuszt köve
töké, továbbá agnosztikusoké, akik a főünnepüket ugyanazon a napon, az óegyíp
tomí naptár .szerinti január 6-án tartották, de mindegyik más nevet adott neki.
- Kérdés, hogy mit és hogyan ünnepeltek ezek?

A pogánysághoz húzó őslakossúg theophaniá-nak (istenielenés) nevezte az
ünnepet. Ezért a görög theophaniák míntáiára már előző este étel- és italáldo
zatot mutatott be a vizet borrá. változtató Dionysos istennek a tiszteletére. Ezt
reggelig tartó táncmulatsággal, délután meg ünnepi játékokkal tették vonzóvá.
- A napkultusz hívei szerint január 6-án volt a téli napforduló ünnepe, a
dies Soiis, amelyet római módra ültek meg. Vagyis a megelőző éjszaka első fe
lében siratóénekek kíséretében elbúcsúztatták a sírjába szálló öreg Nanot, éjfél

. után meg dáridót csaptak annak örömére, hogy az istenek anyja, Parthenos új
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