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EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG
A KERESZTÉNY EMBERKÉPBEN
Társadalomteológiai megfontolások

Régi igazságok új megfogalmazásban

Egyházi dokumentum még nem beszélt annyit az emberről és az őt körülvevő világról,
mint a II. vatikáni zsinat lelkipásztori határozata. Mondják, még a mi századunk feladata
marad, hogy kidolgozza és tovább fejlessze az emberről szóló tanítást, azt a keresztény
antropológiát, amely a zsinaton biblikus és ekkleziologikus alapon új indítást kapott. A
Zsinat kimondta: "az embert kell megmenteni, a személyt kell felemelni és az emberek kö
zössége vár megújításra. Az ember áll a középpontban a maga egységében és teljességében, '
aki test .és aki lélek, akinek van szíve és lelkiismerete, van értelme és akarata" (Világ: 3). E
szöveget szeretriém a továbbiakhoz alapul venni.

A kétszáz éve hódító útjára indult technikai forradalom hatalmas lépésekben alakította
ki az ipari társadalmat. Ennek velejárói lettek a korun k társadalmi arculatát meghatározó
jelenségek. Elsőként az urbanizáció, a tömegek városba özönlése. Ezt követte a proletáriá
tus kialakulása és a munkások és tőkések máig sem lezárt osztályharca. Az új helyzet a ko
rábbi nyugalmi társadalmi egyensúlyt mindjobban mozgásba és Icszűlt ségbe hozta, s ennek
folyamányaképpen egyre foghatóbban kirajzolódott az egyén és közösség kettőssége, össze
tartozása, de egyúttal egymással szembeni sarkítottsága is. Hogy miröl van szó, talán az
alábbi kép érzékeltetni tudja. A kép ugyan naivnak tűnhet, de egyáltalában nem az, ha tar
talmát és mondanivalóját tovább gondoljuk.

Egy ifjúsági továbbképzön az előadó asztal mögötti, a hallgatósággal szembenéző falat
szirnbqlikusan úgyalakították ki, hogy sötét alapon "én" feliratú fehér papírmasétéglák so
kaságát rakták egymás mellé és fölé. A fal jobb alsó mezejében, mint egy hatalmas ököl
ütötte résben, nagy betűkkel kiemelve ez a szó állt "TE". A jelképes mondanivaló a követ
kezőt kívánta a jelenlévők tudomására hozni: én-ün,k sötét tónusú, önző világában a másik
ember sokszor csak akkor kaphat helyet, ha valamilyen oknál fogva űr keletkezik belső vi
lágunkban, ha szükségünk lesz a másikra, vagy ha felfedezzük testvérünket sajátosan vonzó
és hívó értékvilágában. Amíg az ember csak "én"-t mond, önnön maga berekesztésére és
kizárására épít falat; saját világának, vágyainak vagy kedvteléseinek lesz a rabja. Az "én"
egyedül nem élhet igaz emberi életet. Amint a másik ember, a "TE" számára is helyet bizto
sítunk, énes előítéletes világunkat áttöri a nyitottság az emberek felé és a kűlsö világgal
egybekötő tárgyilagosság. A kép mondanivalója igaz és sorsdöntő a mai emberiség életé
ben.

Az egyén és közösség viszonyának mai alakulásáról és mondanivalójáról két alapvető tár
sadalometikai tanulmányt olvashattunk a Vigilia hasábjain. Nyíri Tamás Szemelv és közös
ség (1979. augusztus) és Gál Ferenc Kozosségi tudat a hivő szemével (1982.'februá;). Mindkét
írás annyira sokoldalú, a mai problémákra valóban konstruktiv módon figyelő b egyúttal
eligazító, hogy a magam részéről csupán néhány vonatkozást kívánok élesebben és tovább
vivöen kifejteni, és az egyházon belüli emberformálás gyakorlati követelményére, valamint
társadalmi életünk néhány szempontjára is kitérni.

A II. vatikáni zsinat elsősorban nem elméleti vagy teológiai indításból állította össze ant
ropológiai vizsgálatainak tételeit. A patrisztikus és középkori bölcseleti elemekre épült, ha
gyományos keresztényembertant inkább az egyház egész belső reformjának, az egyházi
élet alapjainak evangéliumi mélyítésében és a mai világgal való értékelő szembesítésében
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kívánta biztosabban eligazító tanítássá és gyakorlattá tenni. A Zsinat erre vonatkozó tételeit
szeretném jobban szemügyre venni, a belső összefüggésüket is kielemezni. A Zsinat által
felvázolt keresztényemberképre ma oly nagy szükség van az általános keresztény nevelés
ben, az ifjúság formálásában, de a korszerűen cselekedni kívánó társadalmi magatartásunk
kialakításában is.

A Zsinat, mint sok más vonatkozásban, itt is az .,idők jeleinek" olvasásából és egybefogá
sából kiindulva végezte el elemzését és lelkipásztori eligazítását.

Mit mondanak az idők jelei?

Az annyiszor idézett idők jelei valójában mind történelmi tények, alakulások vagy folya
matok, egyúttal dinamikus szellemi jelzések is, amelyek valóság-jelentésük mellett rámu
tatnak az új helyzetbe vezető belső alakulási, fejlődési folyamatra. Egybetartozó jelzésekről

,van szó, amelyek együttesen utalnak a kialakuló új társadalmi képletekre, a közösségi em-
/ berre, az új társadalomra, új értékeket kereső szellemi, vallási és erkölcsi tudatunkra. A kö
vetkezőkről van szó: a világ mai továbbfejlődéséhez szűkséges a közösség előbbre lépése, és
a személyiség megvalósulása az állandóan alakuló társadalmi egészben; az emberi kapcso
latok mélyítése a dialógusban, a pluralizmus elfogadásában és a szolidaritás keresésében; a
szabadság és felelősség új kötelező jelei az ifjúság és az összemberiség kihívásaiban; az egy
ség utáni vágy, az erkölcsösebb .. világ-várása, a biztosabb, a félelem nélküli élet ígérete, a
szociálisabb és megtisztultabb világban a testvériség, az eszmei és erkölcsi értékek nyugta
lan kutatása; a társacl;ilmi igazságosságr-a,a világ bizonytalan jövőjére, a háború és béke
kérdésére a megoldás keresése. Próbáljuk meg ezek némelyikéből kiindulva az egyén és
közösség viszonyának.mai helyzetétés további alakulásának lehetőségeita korunktól elvár
ható keresztény ember~15benll1e-ghatározni.

A világ mássá és jobbdakarienni. -'- Az idők jelei között a legalapvetőbb a világ változása és
benne az emberiség átalakulása. Szinte minden mozgásban van, Ez teszi nehézzé, sokszor
lehetetlenné a kritikai állásfoglalást és a történések mondanivalójának módszeres egybe
foglalását. -Fájdalmas a kor, amelyben megszokott életformákat és valódi értékeket is fel
kell adnunk, hogy helyükbe az új léphessen. Talán "még mindig túl sokat rombolunk és na
gyon kevés az, vagy szinte semmi, amit építünk" (R. Guardini). Daniel Rops szerint: "Mindig
választás elé vagyunk állítva, mi maradjon meg, hol van remény az újrakezdésre, a sok ha
lálra ítélt holmik között", A válságos helyzetek egymást követik társadalmi, gazdasági, poli
tikai és kulturális életünkben.

A régi világ csaknem minden berendezésével együtt elmúlóban van. Legszembetűnőbbek
a társadalomszerkezeti változások, és minden külső változás szűkségszerúenbelső átformá
lödást is von maga után. Ezek elsősorban gondolkodásunkban, valóság- és emberszemléle
tünkben mennek végbe. Ahogy a zsinat idevonatkozó megállapításai rögzítik: "Az emberi
ség ma történetének új korszakát éli: mélyreható és gyors változások érik fokozatosan az
egész világot. E változásokat az ember értelmessége és alkotó tevékenysége idézi elő, ezek
azonban visszahatnak magára az emberre, az egyedek és közösségek nézeteire és vágyaira,
gondolkodási és cselekvési módjaira, mind a dolgokkal mind az emberekkel kapcsolatban.
Eszerint már joggal beszélhetünk gyökeres társadalmi és kulturális átalakulásról. amely ki-
hat a vallásos életre is" (Világ: 4). ,

A mai változásokat elsősorban nem' a külső világ, hanem "a szabad akaratú ember értel
messége idézi elő". E gyökeres társadalmi és kulturális változások feszültségében újból fel
kell mérnünk vallásos életünk erőit és értékeit. Keresztény hitünk fénye rávilágíthat arra
az útra ma is, amely a legígéretesebb az egész emberiség jövőjének bölcseleti és teológiai
eligazítasaban. ez pedig a hívők számára megint csak az egyén és a közösség új viszonyának
mélyebb alapokon törtéhe rendezése lehet. '

882



Előtérbe lépett a közösség. - Az individualizmus és szolipszizmus korszaka lejárt. Igaza van
W. Sombartnak: "A szabadelvű individualizmus, az én határ nélküli kultusza az utolsó négy
száz évben dermesztően rideg sorsunkká lett". Ma szinte nem hiszünk fülűnknek. amikor
az utolsó két évszázad ilyen társadalmi tanítását halljuk: "A társadalom csák a szabad em
beri egyén felől értelmezhető;'a társadalom nem más, mint a valóságban nem létező értel
mi szülemény, és mint ilyen, nem több, mint az egyesek számszerű összegezése: az egyes
ember nem közösségi lény, hanem a társadalom előtt és ellen adott sorsmeghatározó té
nyező", A felvilágosodás és a racionalizmus az emberi értelem autonómiáját proklamálta,
ami egyet jelentett azzal; hogy az egyén korlátlanul uralja a társadalmi életet, az én szabad
sága és függetlensége az élet alaptörvénye. Ez vallási téren is éreztette hatását.

Az egyén hitvilága, Istennel való kapcsolata, más szöval az egyén .boldogulása állott mint
fő cél a vallásos nevelésben, Különösen az európai nevelésnek volt .sok évszázadon keresz
tül az eszményképe a tudatosan erkölcsi alapon álló, szellemileg .kipallérozott, lehetőleg

sok ismerettel és széles tudással rendelkezőegyén, a "politesse emberének" formálása. "Az
önálló személlyé való nevelés" persze ma sem szűnt meg elsőrendű szempont lenni, de a
nagymérvű világ- és társadalmi átalakulás közepette a bennünket konkrétan körülvevő tár
sadalmi egészet, az egész emberi családot kell alapvetőbben beleépíteni szemléleti és cse
lekvési összvilágunkba, és az egyes embert közösségi emberré fölnevelni.

. A bölcseleti elemzés rámutat, hogy a közösség, a társadalmi lét az emberi természethez
tartozik. Az ember lényegéből ered, hogy másokkal együtt érheti csak el élete célját. Éne
ünkre és ennek rendeltetésére a közösségben találhatunk rá; ott tudjuk meg valójában mit
jelent függgetlen és saját célkitűzéseit követő cselekvő alanynak lenni. Az ember sohasem
csupán ő maga; a te és a mi az én-nek, ugyanakkor az én atöbbin~k, a mindenkinek a meg
határozója és beteljesítője. A közösség tehát nem az egyesek számszerű összessége, hanem
az emberi lét sajátos kettős kötöttségének alakzata: az egyén a közösség egészéhez kötödik,
a közösség viszont mint egész az egyesekben lesz valósággá. Ez a sajátságos, "közösségi lét
mód" a létezés és az élet minden vonatkozását átjárja, nincsen rajta kívül álló célja, mert
alapja és értelme az egyedi személyes élet mindig teljesebb kibontakoztatása. Az egyén és a
közösség egymásért vannak.

Az emberi személy a kdzéppontban. - A szellemi megismerésre képes emberre azt monjduk,
hogy személy. Az emberi személy önálló, független, saját elveitkövető, ismereteket szerzö
és rendszerező alany; az igazságnak és a jóságnak eljegyzett cselekvöje és alkotója. Egyik
legszembetűnőbb vonása a közlékenysége. Amit birtokol, tovább akarja adni; saját értékeit
szeretné közölni. másrészt részesedni kíván mások értékgazdagságából. A személyes lét
egyszerre jelent nyitottságot, adást és részesedést, vagyis odaadást és beleolvadást. Az em
ber megismerési és törekvésiképességei, értelme és akarata a közösségre irányulnak. A kö
zösség létvalósága a relációk kategóriájába tartozik, tehát az egyének felett álló viszonyla
gos, vonatkozási létformáról van szó. "Az ember belső értéktartalmai úgy kötődnek egy
máshoz, mint a nagyobb egészhez, olyan egymásra hajlásban. hogy az egész, a közösség ér
tékgazdagodása csak az egyedi tagoknak egymáshoz váló hozzákapcsolódásából vagy adá
sából ered" (G. Gundlach).

A személy fogalmának nagy jelentősége van a teológiaban éppen úgy, mint a társadalom
tudományban és a társadalometikában. A fogalom létjelentése utal Istenre, amennyiben az
ember a Teremtőjéhez való viszonyának és üdvösséges cselekvésének feltétele. E fogalom
ban fejeződik ki az ember transzcendencíáján alapuló szellemi valósága, az önmagát való
birtoklás, a "magá,nál való" lét, a lét egészére való irányulás, a szabadság, mellyel tárgyila
gos és kritikaí távolságot tart az egyes létezőkkel való érintkezésben. A személy a közösség
alapja és célja: minden társadalmi cselekvés a személyből indul ki és a személyre irányul. A
"persona" fogalma éppen közösségvonatkozása miatt ma tartalmilag mindínkább tá
gul, különösen az öntudatosság, a szabadság és a felelősség körüli új lélektani és karaktero
lógiai vizsgálatok tárnak fel egyre gazdagabbanértékes szempontokat.
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Egység, dialógus és 'szolidaritás. - A technika fejlodése, a hírközlő és a közlekedési eszközök
rohamos tökéletesedése mind inkább egyetlen világot teremt, egyre több a kölcsönös kap
csolat az emberek között, "azt azoban, hogy az emberek testvérként beszéljenek egymással
mégsem ez a fejlődés, hanem valami mélyebb: a személyek közössége valósítja meg" (Világ:
23). Az egyház krisztusi rendeltetése minden emberhez szól, bármilyen nemzethez, fajhoz
vagy kultúrához is tartozik, így eme egység jele és eszköze annak a testvériségnek, amely le
hetövé teszi és erősíti az őszinte párbeszédet. Csak a belső dialógus, az egyházon belüli köl
csönös megbecsülés, tisztelet és egyetértés nyithat kaput kifelé is, az elszakadt testvérek fe
lé, az ökumenia minden kockázatának szeretetben való vállalására. "Olyan párbeszédre vá
gyódunk, amelyet csakis az igazság és a szeretet vezérel. E vágyakozásunk senkit sem mel
Iöz, tehát azokat sem, akik nem ismerik el a Teremtőt, azokat sem, akik ellenségei az egy
háznak és különféle módokon támadják" (Világ: 92).

Ma már mindenütt elfogadják a pluralizmus elvét. Az ember és világa annyiféle valóság
ból tevődik össze, hogy sem elvileg, sem gyakorlatilag nem vagyunk képesek ezt a sokféle
séget egyetlen közős nevezőre hozni. Az igazság egy és oszthatatlan, mégis csak részeiben
tudjuk magunkévá tenni. A pluralizmus elve megkívánja, hogy éppen az emberi együttélés
ben ismerjük el egymás külön nézeteit, főleg elvi és hitbeli meggyözödését.

Az emberi személy fogalmából adódó egyenlőség és az egymás iránti kötelező felelősség

tudat a párbeszédet cselekvő közbelépéssé is változtathatja, ha "a testvér hiányt szenved".
"Korunk jellegzetességei közül különösen említésre méltó a növekvő, és többé el nem fojt
ható érzék az összes népek egybetartozásáért. A világiak apostolkodásánakfeladata, hogy
nagy gonddal fejlesszék tovább ezt az érzéket és nemesítsék meg: tegyék azt a testvériség
őszinte vonzalmává" (Világiak apostolkodása: 14). Együttmüködést és biztonságot kere
sünk, kölcsönös segélynyújtásokkal kívánjuk előmozdítani a világ jólétét a gazdasági és a
kulturális fejlődést. "A keresztényeknek miden emberrel együtt emberségesebb világ fel
építésén kell fáradozniuk" (Világ: 5). A keresztény társadalombölcseletben az utolsó ötven
évben alaposan kidolgozták az úgynevezett kölcsönös segélynyújtás vagy a "szubszidiari
tás" elvét. Eszerint a társadalom egészében kialakuló nagyobb csoportok védik a kisebb
csoportok és az egyesek érdekeit, beleszólnak a kisebbek alakulásába és fejlődésébe.

Az idők jeleiben mindig megcsillan valami a közösségi erényekböl: a felebaráti szeretet, a
ragaszkodás, a hüség, az igazmondás, az engedelmesség alakjában. "Itt találunk rá azokra a
valóságosan létező szellemi és erkölcsi értékekre, amelyek egyszeruen az egyedek elérhető

ségei határain kívül vannak, amelyeket csak társaslények közösségi tudatuk erejében és di
namikájában érhetnek el" (O. von Nell-Breuning).

.A közösségi lét létrendi valósága teolögíaí megvilágításban

A személy és a közösség fogalmainak kialakulásában nagy szerepe volt a keresztény társa
dalombölcseletnek. Ma már a keresztény társadalomteológiának is kezdünk komolyabb je
lentőséget tulajdonítani. Különösen áll ez a megállapítás az egyén és a közösség viszonyá
nak mélyebb tartalmi feIfedéséreés a legújabban feltárt társadalmi viszonyok sajátosságai
nak.megvilágítására. A hittudomány figyelembe veszi mindazt, amit a bölcselet az emberre
mint egyedre, szernélyre és mint társas lényre mond, de ehhez alapul veszi a Szentírás
mondanivalóját is. A hivöt az ilyen eljárás mindig meggyőzheti a teljes igazságnak helyes
úton való kereséséről. Úgy hisszük, hogy a hittudomány az emberértelmezés terén bizo
nyos tekintetben mélyebbre tud menni mint a keresztény társadalomtudomány.

A teremtéstörténet szerint Isten egyedi embert alkotott, "férfinak és nőnek teremtette az
embert", az ember azonban nem csupán mint egyed, hanem személyi mivoltában mint kö
zösségi lény is az Isten előtt áll. Isten ugyan az egyes embert akarja üdvözíteni, de mint a
közösség tagját, az egész emberi nem képviseletében szólít és hív bennünket magához. Ha
az ember természeti lényegénél fogva valóban közösségi lény, akkor a természetfeletti élet
re való meghívása, vagyis üdvössége IS közösségi, ami egyébként az egész emberi nem
üdvösségtörténetében benne foglaltatik. "Együtt kell üdvözülnünk, együtt kell visszatér-
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nünk a Mennyei Atya házába" (Charles Péguy). Az Ószövetség és az Újszövetség két különál
ló, de egybetartozó üdvösségtörténete félreérthetetlenül mutat rá arra, hogy Isten az egyet
len nagy emberi családban kívánta boldoggá tenni az embereket. Erre utal Istennek az em
berekkel kötött két szövetsége: az első a "testi Izrael", Isten választott népének a körül
metélés ábrahámi törvényében megpecsételt vérségi közösség; a másik a "lelki Izrael",
Isten megtestesült Fiában. Jézus Krisztusban megkötött új megváltási mű. Isten abszolut,
teljes személyi önkinyilvánításban, közvetlen kegyelmi közösségbe lép az emberiséggel,
hogy minden egyes embert e közösség összetartó erejében magához kössön.

Mit mond erre vonatkozólag a II. vatikáni zsinat? "Isten, mindnyájunk közös Atyja azt
akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvérnek tekintsék egymást. Hi
szen mindnyájan Isten képére vagyunk teremtve ... Ezért az első és legfőbb parancs Isten
és az embertárs szeretete. A Szentírás arra tanít, hogy Istent szeretni nem lehet az ember
szeretete nélkül ... A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet (Ro 13,9; l Jn 4, 20). S ez
éppen most bizonyul a legfontosabbnak az emberek számára, akik napról napra jobban
függnek egymástól, és a világ számára, amely mindinkább egységessé válik. Amikor az Úr

. Jézus azért imádkozik az Atyához, hogy »Iegyenek ők mindnyájan egyek... , amint mi egyek
vagyunk- (Jn 17, 21-22), akkor még nagyobb, eszünkkel fel nem mérhetö távlatokat nyit
meg: bizonyos hasonlóságot sejtet egyfelől az isteni személyek egysége, másfelől az Isten
gyermekeinek igazságban és szeretetben élő egysége között. Ez a hasonlóság rávilágít arra,
hogy az ember az egyetlen földi lény, akit nem egy másik teremtmény miatt akart az Isten,
teljesen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén ajándékul adja önmagát" (24). A Szent
háromság belső életében az isteni személyek egymásból való eredése a teljes átadással azo
nos, amely mint életáramlás a személyes szeretetben, a Szentlélekben jut el kiteljesedésé
hez. Ahogyan az isteni személyek kölcsönös odaadásban alkotják a belső isteni életet, úgy a
keresztény emberek önmaguknak "egymásnak ajándékul adásában" teljesítik be emberi
hivatásukat. -,

A teológia pontosabban megindokolja az ember közösségi lényegét: az Istentől megszólí
tott ember úgy lesz Isten partnere és munkatársa, hogy Isten akaratából személyes egysze
riségét az összes ember közösségében és az értük végzett szolgálatban valósítja meg. Az em
bernek szóló isteni önközlés és hívás, mely Jézus Krisztusban következett be, nem az ato
mizált egyes emberek egyéni üdvtörténeteit alapozta meg, hanem az egyetlen emberiség
törtérielmét. Mindazonáltal az egyes embert Isten e történelemben magáért való lénynek
szánta; az egyes ember viszont csak akkor talál magára, ha rátalál a magától Istentőllétesí

tett üdvtörténelemre, ha személyesen vállalja és meg is valósítja, hogy hozzátartozzék eh
hez az üdvtörténeti egészhez, és ha gyakorlati szolidaritást vállal azokkal a szegényekkel, a
hátrányos helyzetűekkel. betegekkel, üldözöttekkel, akiket Isten szeret. (K. Rahner: Teoló
giai Kisszótár, 428).

A társadalomteológia jelentősége

A korunk problémáit kutató társadalomteológia a társadalomról, az egyén és közösség vi
szonyáról és ennek értelméről lényeges tartalmi vonásokat képes feltárni. Ezek egyelőre

kezdeti stádiumban vannak. A teológiai vizsgálat a teremtés és a megváltás gondolatait köti
egybe. Keresztény szemléletünkben az ember nem csupán Isten teremtménye, hanem a
Krisztus vére által megváltott ember, akit a kegyelem, a megbocsájtó isteni irgalom közbe
lépése magasabb létvalóságra emelt fel, aki istengyermekségre kapott meghívást. Jézus
Krisztus a teljes embert váltotta meg, tehát a szociális emberi, a közösségit, a többi ember
hez kötödöt, A szociálteológia az emberi közösség lényegét és értelmét sajátos teológiai ka
tegóriákkal kívánja megvizsgálni és az isteni kinyilatkoztatás felől felteszi a kérdést, mi a
mélyebb jelentősége az emberek gyökérszerű egybekötöttségének és az egész emberiség
szolidaritásának? Mire utal a férfi és a nő kettőssége, a házasság, az istenember, Jézus
Krisztus evilágba küldése, az istengyermekség, Jézus Krisztus titokzatos teste, az egyházban
továbbélő Krisztus jelenléte? Kérdés az is, mi a társadalmi kihatása a bűnnek, a gonosz föl
di jelenlétének?
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Hitünk szeript a közösség is rászorul a krisztusi megváltásra. Társadalomteológiai szem
pontból a legbensőségesebb egységelv: az emberek az egyházban egyek lesznek Jézus
Krisztussal, a háromszemélyű Istennel és egymással. "Az egyház Krisztusban mintegy szent
sége, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész ~mberiség
.egységének" (Egyház: 1). A háromszemélyű Isten úgy teremtette az embert, hogy "az Isten
társas személyi mivolta az emberek társas létébenvisszatükrözödjék" (H. de Lubac). R.
Guardini is azt írja: "A Szentháromság titka minden emberi közösségnek »rnagna chartaja«,
mert Istenben egyrészt megvan a személyek közötti azonosság egysége, másrészt a szemé
lyek egymástól való különvalósága és távolsága is". A közösség tökéletes megvalósulása az
isteni élet visszfényében az önmagáról lemondó szeretet életre hívását jelentené a földön.
Szent Tamás szerint a háromszemélyű Istennel való hasonlóság kűlönösképpenaz emberi
nyelvben jut kifejezésre. A szó, a fogalom hasonl6sági alapon az isteni Ige, a Logosz alakját
utánozva egyszerre mint. belső szellemi' képben és a kimondott szóban jelenik meg, a
Logosz visszképe viszont a szeretetben, á Szentlélekben lesz teljessé. Ezért van a nyelvben a
legtökéletesebb egybekötő erő, a dialógus egységet és közösséget teremtő ereje (S. th. I.
45. I.). A szellemi értékek megragadásában és továbbadásában egyedülállóan fontos szere
pe van a nyelvnek: a párbeszéd találkozás, és ebben az emberek nem valamiről beszélnek,
hanem saját magukat adják a szóban. Akik szeretik egymást, azokról mondjuk, hogy meg is
értik egymást: egy nyelven beszélnek.

A társadalmi felelősségmélyítése és szélesítése

Az egyén és a közösség közti űr, a társadalmi feszültségek áthidalása, a gazdagító találkozá
sok előmozdítása szernélyi és közösségi feladat. Mi, keresztények az egyházban látjuk meg
valósítva, éspedig mint hivogató jelben. az isteni erőt sugárzó kegyelem eszközében, az ern
beri egység és találkozás hídját. A mai társadalmi problémák megoldásának előmozdítása

tekintetében a II. vatikáni zsinat, annak mélyremenő teológiája és társadalomszemlélete
egyarantsokat nyújtott a hivőknek és rajtuk keresztül minden jóindulatú embernek.

A társadalmi igazságosság és a béke megteremtése és biztosítása a társadalmi tovább
haladás lényeges feltételei lettek. A kettő összetartozik, az egyik feltétele a másiknak.
Nekünk, keresztényeknek hinnünk kell abban, hogy Jézus Krisztus megváltásművében új
emberekké lehetünk, és a szolgaság, a gazdagság és a hatalom hamis isteneit el tudjuk űzni

lelkünkből. Így megnyílik az út ahhoz a reményhez, hogy mindenki testvérévé legyünk, a
jóakaratú emberek útitérsai li földi életben. "Aki vallásos, értelmességet hangsúlyoz az ér
telmetlenséggel szemben, a feldaraholtság ellen küzd a nagyobb egész érdekében, és így
bátorságot is nyer a félelem elleni helytállásban" (Dorothee Sölle).

Nem vonhatjuk ki magunkat a nagy felelősség alól: "Nem árulhatjuk el Krisztus ügyét,
aki a békéért jött a világra" (Suenens bíboros). A világnak ki kell engesztelődnie, az emberek
nem kívánhatják többé nézeteltéréseiknek háborúval történő elintézését. A mai gazdasági,
társadalmi, politikai és kulturális problémák oly nagymérvűek, hogy a jövő, mindenki jövő
je csak egyetemesérvényűegységteremtésben valósulhat meg. E tekintetben az evangéli- .
um ésá történelem tökéletesen .egyet mondanak: keresztényeknek és nem keresztények
nek, hivőnek és nem-hívónek világosan látniuk és tudniuk kell, hogy minden megújulás
csak belső átalakulással. valóságos megtéréssel kezdődhet.

Nem tagadhatjuk, hogy minden emberileg érthető mondanivaló mindenkihez fordulhat,
ha tárgyilagos, értelmes, ha előítélet- és célzat nélküli. Nem vonhatja kétségbe senki, hogy a
társadalom fogalma erkölcsi fogalom is, melynek tartalmát éppen ezért bölcseleti okfejtés
sohasem fogja egészen feltárni, A társadalom akkor lesz emberi és egyúttal erkölcsi képlet,
ha alapelve az a mindenkor érvényben levő etikai követelmény: az egyéni érdekeket alá
kell vetni a közösség érdekeinek. A társadalomépítés 'csak így lehet erkölcsi tetté. A sze
mély a társadalmi élet ritmusában az életforrást jelentő és tartalmazó gyökér. olyan lesz a
társadalom, amilyen egyének alkotják, és olyan lesz az egyes ember, amilyen ráhatással a
társadalom őt fe! tudja emelni, a közösség boldogításába belefogni.
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Az optimizmustól átjárt társadalomban mindenki fölemelkedhet és szellemileg-lelkileg
erősödhet. Mi, keresztények, ha hitünk értelmezése szerint, tehát tudományos meggyőző

déssel azt mondjuk, hogy az ernber lényegénél fogva közösségi lény, és arra rendeltetett,
hogy szolgáljon, hogy önmagát odaadja a többiért, akkor ugyancsak e hitmeggyőződésünk

ből minden ember előtt kijelenthetjük: mindannyiunk építő szándékának sikere nagy mér
tékben a megtisztult, erkölcsi magaslatra emelkedett ember személyi helytállásától és be
fektetésétől függ. Vannak még hazánkban is e célból többszörösen bevilágítandó területek,
mint például eltökélt személyes hozzáállásunk a munkánkhoz, a közös akarás és szándék
értelmes és örömteli magunkévá tétele, népünk és az egész emberiség jövőjének tudato-
sabb vállalása. .

Görgény Attila versei

FOGALMAK

a pokol végleges
a menny végtelen

a közbülső szakadék
úgy nyúlik el
mint az egyszeri élet
kioltottsága
testhideg magányosság

örök és végig
ugyanez a pillanat

KOROK

Hol kezdődött a letfenntartásban
a kisebbek felfalása?

S mi ez az atomkori,
kapkodó önvédelem?

Megülvén /akom.at'lft.
a nagy ijedtSégre:

a-hús - emberi,
a torembetteíen.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZlI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézira
taikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25
sorral, egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) kűldjék be, mert ezzel
egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztöséget
a kéziratmásolás többlet-költségeitől.- Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kér
tünk, vagy előzetesen nem beszéltünk meg, nem őrziink meg és nem küldünk vissza, - Szerkesz
tőségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-15,30 óráig.
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