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emberek, lelkiismeretük által vezérelve teszik az általuk 
helyesnek tartott jót…  

Ecclesia semper reformanda est 
 Azaz az Egyháznak folyamatos megújulásra van szük-
sége! A kifejezés állítólag Szt. Ágostontól ered, de va-
lójában a protestáns Karl Barth népszerűsítette 1947-től. 
Az egyház nem tévedhetetlen, sem önmaga, sem az ige 
feletti tekintélyében. Az ige jegyében kell helyreigazí-
tani, visszatérni az alapokhoz. A Szentírástól idegen a 
hatalmi struktúra, a hierarchia, a pápai udvartartás…  
 A Katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinattal indult el 
a megújulási folyamat. A világ püspökei és a világi hí-
vők is reménykedve várták az „aggiornamento” /=a mai 
naphoz igazodás=nagyobb nyitottság és a modern kor 
igényeihez közeledés/ jegyében az Egyház megújulását. 
Idézek a Lumen Gentium /Az Egyházról szóló/ dogma-
tikus konstitúcióból: „Krisztus szent Egyházát - a hit, a 
remény, és a szeretet közösségét - ezen a földön látható 
szervezetként alapította és tartja fenn szüntelenül, s ál-
tala árasztja mindenkire az igazságot és kegyelmet”… 
Ez a Krisztus egyetlen Egyháza, melyet a Hiszekegyben 
egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak vallunk, 
s melyet Üdvözítőnk feltámadása után a pásztor Péter-
nek adott, és őrá és a többi apostolra bízta terjesztését és 
kormányzását… Nem arra törekszik, hogy földi dicsős-
séget keressen, hanem arra, hogy saját példájával is ter-
jessze az alázatosságot és önmegtagadást… Az Egyház 
egyszerre szent és mindig megtisztulásra szorul, ezért 
szüntelenül a bűnbánat és a megújulás útját járja”. /8. 
pont/ 
 Idézet H. Küng: A katolikus egyház rövid története c. 
könyvéből „…a mai katolikus egyház alapjaiban véve 
az, ami mindig volt, és amit a katolikus egyház minden-
kor hirdetett és akart, az azonos azzal, amit Jézus Krisz-
tus maga hirdetett és akart. Elviekben tehát már Jézus is 
katolikus volt. Ám joggal hivatkozik-e Jézusra ez a si-
keres és hatalmas egyház, a legnagyobb keresztény egy-
ház? Avagy olyan valakire hivatkozik büszkén ez a hie-
rarchikus berendezkedésű egyház, aki feltehetőleg 
szembe fordult volna vele? Képzeljük el egyfajta gon-
dolatkísérletként: a Názáreti Jézus megjelenik a Szent 
Péter bazilikában a pápa által pontifikált misén. Vajon 
nem úgy fogadnák-e, mint Dosztojevszkij nagy inkvizí-
tora: Miért jöttél hát, hogy zavarj bennünket?” 
Tény az, hogy az Egyház történelme során, mint evilági 
intézmény érvényesítette saját érdekeit a politikai hata-
lomért vívott harcokban, de el kell ismerni, hogy a 
számtalan keresztény által végzett aktív szeretetmunka, 
a szenvedőkkel és szegényekkel való törődés, a már ko-
rán megszervezett betegápolás, sok kórház, a békesség 
megőrzésére tett erőfeszítés jelen volt ugyanannak az 
Egyháznak az életében. Az Egyház életében – egész tör-
ténete folyamán, minden tiltás ellenére - jelen voltak az 
alulról jövő kezdeményezések, a laikus mozgalmak, 
egyházon belüli szervezett ellenzékként igyekeztek 
visszatérni az evangéliumokban megfogalmazott jézusi 
elvekhez. Tény, hogy akárhányszor „sikeresen” 

elfojtották őket, az inkvizíció eszközeivel „kordában” 
tartották a másként gondolkodókat /ma a Hittani Kong-
regáció!!!/, mégis mindenkor hatékony maradt az evan-
gélium üzenete a Lélekre nyitott emberekben. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus tanítása világ át-
alakító program, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy a vál-
tozás föltételezi, hogy Isten népe saját körében élheti 
meg a új valóságot. A saját körében kell kontraszttársa-
dalmat formálni. A nagy társadalmi átalakítás, az össz-
emberiségért való aggódás, a politika eszközeivel, a 
fegyverek erejével sem valósítható meg. Jézus szándéka 
az élő, egymásért felelősséget vállaló, egymást támo-
gató közösség, amely helyileg hatékony! Hogy miként? 
No „ez a mi dolgunk, és nem is kevés”!!! 
Hát, hogy is van ez? Hol tartunk most? Egyház hűség? 
- Jézus hűség? 
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KIRÁLY IGNÁCZ 

HAZASZERETET 
 

   Jézus példája egyértelmű: népéhez, kultúrájához 
kritikus hűséggel viszonyult. Magamra alkalmazva 
példáját mégsem könnyű. Megváltozott a világ. Ma, ha 
tenni akarok népemért, hazámért, akkor két alapvető út 
áll előttem: a hatalmi politika és a túlélő-építő elvhűség. 
Az elv kizárja a jézusidegen erő alkalmazásokat, a 
tollasodási megélhetési politizálást. Ma a hatalmi harc 
felőröli a hazafiságot és befelé fordítja az embert, önös 
és kollektíven önös köreiben éli életét, figyelve, hogy 
mi az előnyös, hasznos a külső körökből az ő számára. 
Haszonelvűvé silányul a népért áldozatra is képes 
hazaszeretet. 
 Jézusnál három csoport volt jellemző. Megszállók, 
kollaboránsok, harcos hazafiak és kisemberek. Jézus 
miért olyan kemény a harcos hazafiakkal szemben? 
Erőszakosságuk miatt? Népi-nemzeti mozgalom 
önközpontúsága miatt? Forradalmárok, nemzeti 
felszabadítók a történelem nemzeti hősei. Jézusnál csak 
a pacifisták a hősök? Az ősegyház értelmezése 
egyértelmű: Jeruzsálem ostromakor kivonulnak, és ott 
hagyják a bajban honfitársaikat, még egészségügyi 
szolgálatot sem vállalva Joppé felé menekülnek. A 
kisemberek vannak sokan, akik élnek és túlélnek, 
sodródnak és dolgozva helyt állnak. A parasztság, az 
állattenyésztők a legkevésbé kiszolgáltatott réteg., enni-
inni valója, lakhatása megvan. Jézust főként ilyen 
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emberek veszik körül. Mozgalmának alakító erői, 
tovább vivői, tovább gondolói mégsem közülük 
kerülnek ki. Nagy erőlködéssel lehet csak kimutatni a 
tanítványok pasztorációs hatásfokát. Pál és népe 
egyedül több, mint a tizenkettőé együtt. 
 Miért bízott Jézus abban, hogy a tudatátalakítással 
teljesen helyére kerülnek az élet legalapvetőbb 
kérdései? A hazafiság jézusi útja a szelíd 
mártíromságba vezet. Ha meghatározó tömegű megtért 
lenne, ez akkor sem változna, mert a meg nem tértek 
bekebeleznék a könnyedén leigázható megtérteket. Ez 
túléléshez jó, de a földi Isten Országához kevés… 

 
BALOGH LÁSZLÓ 

HAZASZERETET 
 
 
A haza fogalma 
 
A haza az az ország, népközösség, amelyhez az adott 
személy tartozik, ahol otthon érzi magát, egyben az a 
hely, ahol az emberek nagyobb csoportja életlehetősé-
gekre talál. 

A haza fogalma a szülőföld - azaz az adott em-
ber felnőtté válási környezetének - szeretetére, erre az 
ősi emberi érzésre alapul. A latin nyelvben a patria volt 
a megfelelője, ami a modern magyar nyelvben is isme-
retes, a „szűkebb pátria” szófordulatban is használatos. 
Ez már a 13. század előtt is érzelmi színezetet kapott, 
összekapcsolódott a családi otthon, a nyugalom és a 
béke képzeteivel. 

Az ember egy országot tekint hazájának. A haza akkor 
változhat, ha végleg elhagyja azt a földet, ahol született. 
A vándorló népek hazája folyamatosan változott. 

Az egyén vagy valamely közösség, nép szempontjából 
az az ország, ahol valaki született, ahonnan származik, 
s ahol általában él, amelynek népéhez tartozik, v. ahová 
tartozónak vallja magát: „Hazádnak rendületlenül Légy 
híve, oh magyar.”(Vörösmarty Mihály) 
A nemzet fogalma 

A nemzet: történelmileg kialakult, tartós emberi közös-
ség, amelyet a közös nyelv, közös terület, közös gazda-
ság és a kultúrában megnyilvánuló közös lelki alkat tart 
össze. Ez az általános meghatározás azonban korlátozott 
érvényű, számos olyan nemzet van vagy volt, amelyikre 
a definíció egy vagy több eleme nem érvényesül, mégis 
egyértelműen nemzetnek tekintette őket a közvélemény 
és a társadalomtudomány egyaránt. Ilyen például a 
belga nemzet, amelynek tagjai két nyelven beszélnek, 
az ír nemzet, amelynek nyelve az angol, vagy a román 
nemzet, amely 1920-ig több államban élt, illetve akár a 
lengyel nemzet, amelynek 1795 és 1920 között nem volt 

önálló állama, és természetesen a magyar nemzet, 
amely több államban él. 

A nemzet gyakran, de nem mindig, politikai és/vagy et-
nikai közösség is. Amennyiben a politikai és az etnikai 
közösség egybeesik, nemzetállamról beszélhetünk. 

A nemzetfogalom kialakulását, történelmi tartalmát és 
modern jelentését illetően több évszázados értelmezési 
és tartalmi viták folytak és folynak Magyarországon és 
általában szerte a világon, különösen az európai kultúr-
kör(ök)ben. A nemzet szó különböző nyelvi változatai-
nak is gyakran eltérő a tartalma, különös tekintettel arra, 
hogy a nemzet, a nép, az állam, az ország, az etnikum 
fogalmak milyen mértékben fednek át vagy térnek el 
egymástól, ami tovább bonyolítja a fogalom értelmezé-
sét. 

A rendszerváltás után Magyarországon a szocialista 
rendszerrel való szakítás jegyében a „népi” szó helyén 
előtérbe került a „nemzeti” szó használata. Így pl. a nép-
gazdaság helyett a nemzetgazdaság, a Népsport helyett 
a Nemzeti Sport. Különösen felerősödött ez a folyamat 
a Nemzeti Együttműködés Rendszere kikiáltása után, 
amikor olyan, sokak által túlzásnak tartott átnevezé-
sekre került sor, mint a dohánybolt helyett Nemzeti do-
hánybolt és hasonlók. 
 
Nacionalizmus 

A nacionalizmus, a nemzetek kialakulásának, a nem-
zetté válás folyamatának ideológiája. Legfontosabb jel-
lemzője a nemzet fogalmának előtérbe helyezése, az a 
nézet, hogy a nemzeti azonosság (nemzeti identitás) az 
emberi élet alapvető értéke, amely szélsőséges esetek-
ben megelőz minden más szűkebb és tágabb csoporthoz 
való tartozást, kötődést. (pl: társadalmi osztály, párt, 
vallás) A nemzetet a területi egység, a közös nyelv, a 
kultúra, az értékrend és szokások, a közös mítoszok és 
a történelem, valamint mindezek tudata jellemzi. 

A nacionalizmus gyakran a nemzet és állam egységéből 
indul ki, azt hirdeti, hogy a nemzetet a teljes szuvereni-
tás (önrendelkezés) joga illeti meg. A nacionalizmus ki-
indulópontja, hogy mindenkinek van nemzetisége, a po-
litikai közösség, a nemzetállam pedig ezen az alapon 
nyugszik. 

Minden nemzetnek megvannak az úgynevezett „refe-
rencianemzetei”, tehát azok a nemzetek (általában a 
szomszédjai), amelyekhez méri, amelyekkel összeha-
sonlítja magát. A magyaroknak például a románok vagy 
az osztrákok, a szlovákoknak a magyarok és a csehek, a 
lengyeleknek az ukránok stb. 

A nacionalizmus főleg a neoliberális és szocialista kri-
tikusok által elvetett és legtöbbet vitatott politikai nézet-
rendszer és Magyarországon - a marxizmus tovább élő 
hatása miatt is – meglehetősen negatív jelentésű a köz-
beszédben. 
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