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A Vatikán és a magyar állam
közötti megegyezés
20. évfordulójára
Bevezetés

A magyar egyház jelen történelmének fontos eseményéröl kell megemlékezn ünk,
amely létrejöttével és eredményességében döntö kihatással van a iövö szempontjából is. Megemlékezésünk visszapillantás, de méginkább elöretekintés kíván lenni.
Az egyház és a szocialista társadalom lassan negyven év óta együtt él hazánkban
és a kettöjük kapcsolata valóban a nullpontról elindulva egyre szélesebb, söt ma azt
kell mondanunk, elmélyültebb és tartalmasabb is lett. Az érdekel bennünket: hol
tartunk jelen pillanatban és a mai helyzet milyen kilátásokkal enged a jövöbe tekinteni? Az elindulás elsö lépésétől kezdve kövessük végig a belső egyházi alakulás kiemelkedőbb állomásait.
Ami az egyházzal Magyarországon történt, csak belülről, az egymásutánok konzekvenciáiból érthető meg. Ezért volt többször is félrevezető, meddő vagy egyenesen káros a külfőldi kritika. Az ellenséges emigráns nyüzsgölődés előbb-utóbb abba
bukott bele, hogy hiányos vagy téves információk birtokában legtöbbször valótlant
rnondott és igyelveszitette hitelét. Elismerés és tisztelet a kivételnek: akadtak bőven
tárgyilagos és segiteni kész honfitársak is. Az utolsó néhány év egyházpolitikáját
eredményesnek mondják ma azok is, akik a múltban semmit sem akartak megérteni
vagy elfogadni. Ezek valójában sohasem a "status quo"-ból indultak ki, hanem egy
reg túlhaladott vagy csupán máshol megvalósitható ideális modell lehetőségeit tartottak szem elött.
.
A 20. évfordulóra úgy tekintünk vissza, mint az egyházi belső helyzet konszolidációjának elvi biztositására, és mint a Vatikán keleti egyházpolitikájának nagy iAlentöségü tettére. Tárgyilagos külső megfigyelök, de vatikáni körök véleménye szertnt is
az egyház és állam viszonyának rendezettsége Magyarországon kielégitőnek mondható, habár a fejlödési folyamatot nem tartják még lezártnak. A külföldiek szemében
a lehiggadt és fejlödőképes egyházi helyzet eppen olyan örvendetes és bizalmat keltö Jelensége belpolitikánknak, rnint az igéretes gazdasági fellendülés, valamint az
eredményes együttműködési és kulturális kapcsolatkeresés. Megelégedéssel állapithat juk meg: a "hol tartunk" kérdésre megnyugtató választ adhatunk anélkül, hogy
szépitenénk vagy túlzásokban ringatódznánk, hozzátéve, hogy az előbbrejutás ellenére még mindig sok tekintetben csak útközben vagyunk.
Tisztán csak akkor láthatunk, ha az érzelmileg is kiszinezhetö mellékkörülményeket tudatosan Kerüljük, és melyebb elemzéssel vizsgáljuk meg az alapvető en vagy
elvileg befolyásoló tényezöket. Tekintettel kell lennünk továbbá a társadalmi élet
kibontakozását és a belsö eszmei alakulást Jelző belső eseményekre is, amelyek az
életet valóban előbbre vitték. A magyar egyházi újrakezdés kibontakozására [óte-
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konyan és eligazitóan hatottak a II. Vatikáni zsinat döntö me-gállapitásai, éppen ezért
ezeknél tovább is kell idöznünk. Külön gondossággal igyekszünk majd meghatározni
azt az idötartamot is - legalábbis valamilyen fajta megközelitésben -, amikor hazánkban érezhetöen új szellemi légáramlás kezdödött az egyház és állam viszonyában. Leginkább pedig szeretnénk beletekinteni aholnapba vezetö út rejtekébe, ennek már most is érezhető jelzéseit és mondanivalóját is keresve.

Az 1945-ös sorsdöntö történelmi fordulat
Ami 1945-ben történt, annak nagyobb része visszafordithatatlan történelmi valóság lett, éppen ezért sohasem tudják helyesen megitélni hazánkban az egyház jelen
történelmének alakulását azok, akik nem a megmásíthatatlan tények sorozatából indulnak ki. Az első perctől kezdve már érezhetően felviilant, hegy csak egyetlen út
vezethet majd a meqoldáshoz, és ez a köz ös út: a hivőknek és nem-hivőknek egyformán vállalniok kell a sorsközösséget és ennek garantáltan biztos eszkőze csak az
ellentéteket egybefog ó közös megértés, vagyis az örök magyar kiútkeresés új jelleg(J kihívása lehet: új alapokon és új célszerűséggel meg kell teremtenünk a nemzeti egységet. Ezt az akkori elemi akarást ma párbeszédnek hivjuk.'
Az újrakezdéshez rendithetetlen erkölcsi alapokra volt szükségünk: be kellett látni,
ami történt, az a nép javát kivánta szolgálni, a vesztes háború romjain Új hazának
kell felépülnie. A jószándékú és együttérző emberek mind örömmel vették tudomásul, hogy rnost végleg beérett a várva várt nap igérete: közel hárommillió magyar
agrárproletár felszabadulhatott, akiknek most már a szabad magyar föld emberhez
méltó életet biztosithatott.
A háború után az egyház is a vádlottak padjára került. Eleve hozzá kell tennünk: az
egyházat elsödlegesen nem eszmei kűlönvalósága, hanem feudálkapitalista berendezkedése miatt támadták. Ami a társadalmi, politikai, gazdasági rendszer radikális
átalakulása során az egyházat érintette, mindenekelött a külsöt rázkódtatta meg. A
"burzsoá egyház", a "klerikális reakció" elleni jelszavak a hitében hűséges néptömeget nem tudták nagyon megingatni, de a történelem ítelőszéke elött fel kellett
számolni az egyházi nagybirtokokat, ugyanakkor, sajnos le kellett mondanunk iskoláinkról, a 36 középiskolából csak 8 maradhatott meg, eltűntek egyesületeink, kulturális intézményeink, a sajtónk, könyvtáraink, kórházaink, árvaházaink. menhelyeink.
A szocialista világszemléletű alaptájékozódás az elején a vulgármaterializmus sodrásába kerülve sokszor kritika nélkül hangoztatta az ismert elmarasztalásokat. az
egyházak felett elment az idő, életelemeik elszikkadtak, az érzelmeken alapuló vallás helyébe racionalista tudornányossáq kivánkozik, a túlvilágba vetett hitet természettudományos világnézetnek kell felváltania. E jelszavakkal együtt az egyháznak
tudomásul kellett vennie, hogy az új magyar társadalom épitesebe nem folyhat be
közvettenút. ezentúl csak állami hozzájárulás és felügyelet mellett fejtheti ki lelkipásztori és kultikus tevékenység ét, és különösképpen is határokat megjelőlö szabályozást kellett elfogadnia az ifjúsággal való foglalkozás területén.
A magyar egyház évszázadokon keresztül szorosan egybefonódott a közhatalom
birtoklásában az individualista-kapitalista társadalomszemléletű vezetőréteggel és
. az egyre inkább szabadelvű jogalkotású állammal, most azonban a nagy fordulattal
nemcsak a hatalomban való részesedés szűnt meg, hanem sokkal több is tőrtént: az
egyháznak le kellett mondania befolyásoló és alakitó társadalmi jelenlétéről, az iskolában pedig a nevelési ráhatásokról. Ezzel együtt vissza kellett vonulnia a legsajátosabb területére: a hivek lelkipásztori gondozásának örök krisztusi kijelöléséhez, és
ennek egyedüli középpontja a templom lett.
Egyházi részról ma a vagyonról val 6 kényszerű lemondást valóságos felszabadulásnak minősitjük, mert a társadalmi igazságosság mai követelményeivel és az igazi
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keresztény lelkiismerettel össze nem egyeztethetö tehertöl lett rnentes a szivünk. A
veszteségek kárpótlásában vigaszunk lett maga a magyar nép és annak érintetlen
lelke. Az egyház mentes lett a politikai harcok lecsapódásaitól és ezentúl kizárólagosan a lelkek szolgálatában tudta teljesíteni evangéliumi küldetését. A külföldi kritika
nem egyszer azzal állt elő: nem sirattuk meg eléggé azt, ami elveszett, első helyen
iskoláinkat, főleg a kitünően tanító és nevelő szerzetesi iskolákat, sőt ide kell sorolni
még a nagybirtok elvesztése fölött el nem hullatott könnyek sajnálatát is. Mintha az
anyagi háttér is lényegesen hozzátartozott volna az egyház tevékenységének biztositásahoz. Az egyházi nagybirtokot mindig cé/vagyonnak tekintettük, az intézmények
fenntartását szolgálta, de a szegény Jézus melletti tanúságtétel tekintetében inkább
gat és nem bástya volt.
Mindezeknél azonban kétségtelenül súlyosabb volt az a lelki és szellemi próbatétel, ami az eqyhazat egyrészt azzal sujtotta, hogy ezentúl a természetfölötti hitre
épült kereszténységgel ellentétes szellemi vagy kulturális közegben kellett képviselnie az evangéliumot, másreszt egyúttal vallainia kellett a domináló materialista világnézet jelenlétéből adódó állandó feszültséget és a belső harcot saját hiteles történelmi folytonosságának igazolásáért és elfogadtatásáért.
Kezdettől fogva tudtuk, hogy az ájultságból fel kell ébrednünk. Ma már el kell ismernünk, hogy az egyház belső helyretalálásának legfontosabb momentuma e belátás volt: tudatosan el kell fogadnunk a történelem súlyosan megleckéztető váltását
és a környező világot olyannak kell vennünk, amilyennek a magyarországi forradalmi
változás kialakitotta. Párbeszédet csak konkrét történelmi és társadalomstrukturális
alapon lehet kezdeni és folytatni.

A megoldáskeresés és a II. Vatikáni zsinat
Az egyház mégis, egyrészt a hitükhöz ragaszkodó tömegek nagy száma, másrészt belső erejénél fogva is egyre "posszibilisebb" és számottevőbb tényezőnek
bizonyult az új társadalmi kiútkeresésben. 1950-ben létrejött az első hivatalos érintkezés a püspöki kar és a kormány között. Ebben a "modus vivendi" keresésének elsö lépéseit kell látnunk: az egyház elismerte a szocialista állam jelenlétét, a kommunista párt hegemóniáját, az egypártrendszert, a termelőeszközök birtokbavételét,
az államosítás és a falu szocialista átépitését; a kormány ezzel szemben biztosította
a hivök lelkiismereti és vallásszabadságát és egyúttal elsö körülirásban meghatározta az egyház tevékenység ét és müködési határait is. Egyelöre azonban mégsem
lehetett mérhető és hatékony megoldásokról beszélni, A belső nyugtalanságok és
feszültségek, különösen pedig a személyi kultusz idején nagyon gyakorivá vált, olykor törvényesnek ís mondható, de leginkább adminisztratív eszközökkel való megszoritások és müködési akadályoztatások a háborúból visszamaradt belső bizonytalanságot és félelmet még csak fokozták.
Az igazi elvi feloldásra a II. Vatikáni zsinatig kellett várni, amikor ennek világos tanítasa fényt deritett arra, mi is lehet a történelmi jelen hez való alkalmazkodásban az
egyház számára járható út a szocialista államokban. A zsinat eddig nem sejtett merész és nagyvonalú nyitast jelentett az ember felé, a 20. század társadalmi és kulturá/is kérdéseivel szembenézve a szabad és független ember eszményének megmentése érdekében felülvizsgálta kétezeréves tanítását, hogy megvilágitsa azt, amivel a mai ember boldogitásához hozzájárulhat. Az egyház a konkrét embert és az
aktuális társadalmi helyzetet állította teológiai és társadalometikai szemléletének
köz eppontiába, és tanításának újraértékelésével a mai emberiség igényeihez kivánta
mérni az evangélium őrök mondanivalóját.
Amikor a Vatikán küldőttei hazánkban 1964-ben tárgyalóasztalhoz ültek, a magyar
belső társadalmi alakulásnak megfelelően igyekeztek azt elérni, ami a Vatikánnak, a
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Római Szentszéknek mindenkori feladata: nemzetközi diplomáciai érvényü megállapodásban kivánták biztositani Magyarországon a püspökök kinevezését és az egyház szabad pasztorális tevékenységét. A szeptember 15-én aláirt dokumentum mal
"részleges megegyezés" született az egyház és az állam között, mely eleve nem
biztosithatta a teljes elrendezést, mert óvatosságból is egyelöre meg kellett elégednie a leglényegesebb területek érintésével. A legmagasabb szintü megegyezés döntő jelentöségü eredménye Lékai László veszprémi megyéspüspöknek, majd esztergomi apostoli kormányzónak 1976. február 10-én esztergomi érsekké történt kinevezése volt. Ezzel a magyar hierarchia teljessé vált, az egyházmegyék élére megyéspüspökök kerültek, igy hazánkban a lelkipásztori munka közös határozatban elismert
valóság lett.
A II. Vatikáni zsinat adott hiteles biztositékot ahhoz, hogy a vallásos tömegek teljes belső megnyugvással részt vehetnek a szocialista társadalom épitésében, a
materialista és ateista kommunistákkal való együttmüködésben s ugyanakkor belső
törvényszerüségükszerint élhetik sajátos egyházi vagy hitéletüket. Húsz év alatt eljutottunk odáig, hogy a valamikor meddőségre ítélt, éppen hogy elfogadott és megtürt egyházból a nemzeti egység megerősitésében és a magyar nép új hazájának felvirágoztatásában, az atom háború rémétől fenyegetett társadalmi épitesben. a háború elleni küzdelemben, a béke biztositásában és megvédésében többé el nem ha-nyagolható fontos tényező lett.
Az új magyar kezdés 1945-ben, sajnos, sok súlyos hibával és tévedéssel indult el
nagy történelmi útjára úgy, hogy talán csak a leqújabb időkben kezdjük levetni a társadalmi együttlétünkle rárakódott terhes maradványokat. Mindkét oldalról belát juk,
hogy az elhamarkodások, túlkapasok, önkényességek olykor súlyos zavarokat idéz-tek elő, nem is beszélve a nehezen oldódó elöitéletekről. Egyházi életünk tradicionális nyugalomban, bizonyos leszükitettségben élte napjait, a papság soraiban kevés
volt a haladó szellemü, igazi reformok után vágyódó egyéniség: lefogottság, lassúság, az új helyzetek fel nem ismerése, a minden megmozdulást kommunista előjellel
megbélyegző helybentopogás jellemezte. Kétségtelen túl erős kritika, és ha nem
tudnánk mást elfogadni belőle, mint az őszinte feljajdulást, akkor már a búnvallomás
útjára léptünk.
Hibák mindkét oldalon bőven adódtak. így a marxista szocializmus a vele párosult
materializmussal és antiklerikalizmussal együtt, a polgári felvilágosodás eszméit
képviselve az elején az ún. vulgáris ateizmus hirdetését tüzte ki zászlójára. Ezzel az
egyoldalúan túlzó kormányzati elemek a vallásos tömegeket, köztük az eddigi tár- .
sadalrni elidegenedésben élő hivő munkásokat is, sok belső gátlás előidézesével
súlyos világnézeti válaszút elé állították, és nem egyszer erkölcsi válságba is sodorták. Sokan otthagyták az egyházat, sokan közömbösek lettek, létbizonytalanság
szállta meg őket, mások egzisztenciálisan is motivált erkölcsi vergődésüket azzal
palástolták, hogy tudatosan ki akartak üresedni mindenből, ami azelőtt benső világukat megalapozta és kitöltötte. Többször is elhangzott a fájdalmas felkiáltás: amit elvettünk az emberektől, semmivel sem tudtúk pótolni.
Igazat kell adni annak a vélekedésnek, mely szerint az egyház nem ismerte
eléggé a marxizmust, a szocialista társadalmi célki!üzéseket, hiányzott a társadalmi
és gazdasági élet a marxistáknál megszokott mély elemzése. A másik oldalon viszont nem tudtak az eqyháztörténelern igazi alapjairól, túlhaladottnak tekintették az
egyház eddigi történelmi szerepét, és azt hitték, hogy a feudális társadalmi és politikai rendszer elsöprésével megkérdőjelezhetik hazánkban az egyházak létjogosultságát is.
A zsinat nem védekezett, nem itélte el sem a kommunizmust, sem az ateizmust,
hanem pozitive odaállitotta az egyházat, mint az emberi sors alakulásáért. az egész
emberiségért, az emberi családért felelős és aggódó krisztusi intézményt, amelynek
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a világ jobbátételéért minden jóakaratú emberre) össze kell fognia. Az egyház abban
a nagy emberi családban, amelyben maga is él, párbeszédet kivánt kezdeni az emberiség legfontosabb kérdéseiröl, "hiszen az embert, a személyt kell felemelni és az
emberek közössége vár megújításra. Ezért az ember áll mínden fejtegetés középpontjában: az ember a maga egységében és teljességében, aki test és aki lélek, van
szive és lelkiismerete, van értelme és akarata" (Világ: 3). "Az emberiség ma történetének új korszakát éli: mélyreható és gyors változások érik fokozatosan az egész világot. Már joggal beszélhetünk gyökeres társadalmi és kulturális átalakulásról, amely
kihat a vallási életre is" (Világ: 4).
Az ateizmusról a zsinat így vélekedett: "A mai ateizmus válfajai közül nem hagyható figyelmen kivül az, amely a teljes emberi felszabadulást elsösorban a gazdasági és társadalmi felszabadulástól várja. Ugyanakkor azt hangoztatja, hogy a vallás
természeténél fogva állja útját ennek a felszabadulásnak" (Világ: 20). A materialista
és ateista államberendezkedésben élö hivök lelkiismereti felszabadítását a zsinat következö kijelentésében kell látnunk: "Ám, ha az egyház teljességgel el is utasítja az
ateizmust, mégis ősziriten vallja, hogy minden embernek, a hivönek és nem-hivönek
is együtt kell müködnie, hogy helyes módon épüljön a világ, mindnyájunk közös lakóhelye. Az együttműködés viszont nem valósulhat meg öszinte és okos párbeszéd
nélkül." (Világ: 21).
A zsinat alapvetö társadalom etikai kérdésekkel is foglalkozott. Az egyéniség kultuszára épített társadalomszemléletnek végéhez [utott el korunk. "A világ mélyreható és rohamos változása sürgetöen követeli, hogy ne legyen olyan ember, aki nem
figyelné a fejlödést vagy tunya érzéketlenségböl egy meröben az egyénre szabott
erkölcshöz igazodik. Az igazságosság és a szeretet követelményeinek csak akkor
lehet eleget tenni, ha minden egyes ember azon túl, hogy a maga képességei és a
mások szükségletei szerint hozzájárul a közjóhoz. egyszersmind támogatja és segiti
azokat a magán- és közintézményeket is, amelyek a jobb életkörülményeket szolgálják. Szent törvénye legyen tehát mindenkinek, hogy a közösséggel való kapcsolatát
úgy tekintse, mint a legtöbb ember elkötelezettség ét és azt tiszteletben is tartsa."
(Világ: 30) A zsinat társadalomerkölcsi fejtegetéseit ezzel zárja: "Joggal hihetjük,
hogy az emberiség jövője azoknak a kezében van, akik fel tudják tární az utána következö nemzedékeknek az élet és a remény forrásait" (Világ: 31).
Hogy az élet és a remény forrásai ott lehetnek alkati alapadottságban a szocialista
humanizmusban is, az egyház sohasem tagadta. Éppen ezért lehetségesnek tartjuk,
hogy a mai magyar társadalomban is az egyházak együtt tudnak müködni az emberibb jövőért sikraszálló társadalmi erőkkel. közelebbről a kormánnyal és annak intézményeivel. Ez az együttmüködési lehetöség történelmi megerösítést kapott, amikor
1977. június 9-én Kádár János, az MSZMP elsö titkára a Vatikánban VI. Pál pápával
beható eszmecserét folytatott, és közös nevezőre jutottak a magyar helyzet kétoldalú megitélésében és aktuális elrendezésében. A Szentszék biztosítékot kapott ahhoz, hogy Magyarországon az egyház saját belső törvényszerüségei szerint fejtheti
ki evangéliumi megbizatását, a Vatikán viszont megnyugtathatta a magyar kormányt,
hogy a hivők lelkiismeretük szavára hallgatva az új társadalom épitésében tevékenyen résztvehetnek.
E nagy jelentőség ü találkozó alkalmával VI. Pál pápa többek között ezeket mondotta: "Hisszük, hogy az eddigi tapasztalatok igazolják a megtett utat: azt, hogy párbeszédet folytattunk a közös problémákról, ügyelve arra, hogy tiszteletben tartsuk az
egyház és a hivők jogait, jogos érdekeit, ugyanakkor ügyelve arra is, hogy nyitottak
és kellöen megértöek legyünk az állam sajátos gondjai és tevékenysége iránt. A párbeszéd arra irányul, hogy az igazi vallási béke légkörében elösegítse a társadalom
valamennyi rétegének egységét, a becsületes együttmüködést közöttük, a nemzet
eqeszenek egyre nagyobb hasznára. Mindez azt jelenti, hogy a Szentszék és a ma-
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gyar katolikus egyház őszintén és becsületesen hajlandó továbbhaladni ezen az
úton. Kellően méltányolja azt, amit az állam tett a maga részéről a kölcsönös megállapodások formájában az eddigi eredményekért. Őszintén kivánjuk, hogy ezen az
úton haladva még nemesebb célokat is elérhessünk." Ugyanakkor Kádár János az
Osservatore Romanonak ezen alkalommal adott nyilatkozataban kijelentette: "Megengedhetőnek és jogosnak itéltem meg, hogy megköszönjem a papa, a Vatikán erő
feszítéseit, arnelyeketa béke ügye, a békés eqyrnásmetrettélés, az enyhülés és különösen a helsinki megállapodas érdekében tett. VI. Pal papa a mai találkozot úgy értékelte, hogy kapcsolatainkat illetöleg jelentős esemény: lezárja a katolikus egyhaz
és a magyar állam viszonya rendezésének tolvamatát és ez üdvözölhető. Kötelességünknek tartjuk és érdekünk is füzödik hozza, hogy az állarn és egyház viszonya
rendeződjék."
A vatikáni találkozó után valóban egyre tudatosabban indult meg a közeledés és
az építő találkozás a hivők és nem-hivők között. Az egyhaz részéről öszintén siettek
ezt előmozdítani és az ennek útjában álló akadályokat elhárítani. Mindkét oldalon felengedett az előítéletek jege, meg szünt a gyanakvás az egyház/akkal szemben, a
kormány részéról pozitív értékelést nyert, hogy Magyarországon még mindig olyan
sokan ragaszkodnak vallasi hagyományaíkhoz és éppen valláserkölcsi belső meggyözödésükböl, személyi erkölcsi gazdagságukból kivánnak résztvenni a haza közös ügyeiben. Ebböl a szernléletból alakulhatott ki az a társadalmi meggyőződés,
hogy hazánkban a szocialista forradalom, mely tudatosan szállt szembe minden
idealista világnézettel, igy a keresztény vallással is - habár e szembehelyezkedést
mint a materíalista világ nézettel kapcsolatos elkötelezettség ét ma is fenn akarja tartani -, mégis magáéva tudja tenni azt a pluralista álláspontot, hogy más világnézeti
meggyőződést valló polgárok is épitöen vállalhatjak a nagy népi és nemzeti feladatokat. E felismerésből származó tolerancia, mint a magyar századok annyiszor felszinre került konstruktív "vallási türelmességi" elve ismét enyhülést tudott hozni.
Hosszú és nehéz volt az út: sok elmarasztalást, olykor társadalmi kiközősitést kellett a hitük mellett hüségesen kitartó hivöknek elviselni. Úgy gondoljuk, nem lenne
értelme annak még csak kegyeleti visszapillantás formájában sem, hogy hosszú fájdalomlístán felsoroljuk az összes sérelmeket, amelyek az egyházat, a hivöket érték.
Meditációnk inkább forduljon befelé a bocsánatkérés és kiengesztelés őszinte keresésével azokért a mulasztásokért, amelyek bennünket is terhelnek. Súlyosan bünhődtünk, sok tekintetben ártatlanul is, föleg, ha a hiveinkre gondolunk, de ami történt, ne múljon el felettünk üdvösséges tanitás és a népünkért, az egész emberisé. qert hozandó áldozatok és lemondások őszinte e/fogadása nélkül. Nem érti a történelmet, aki nem akar tudomást szerezni a forradalmi átalakulásokról, az ezekkel járó
megpróbáltatásokról és szenvedésekről. Az egyház e helyretevéseket rnindiq az isteni irgalomra és meqbocsátásra hivatkozva tudja vállalni belső erejénél fogva.
A másik oldalon ís helyreigazitások sorozata indult meg. Súlyos sorokat irt le
Gyertyán Ervin, a Népszabadság 1984. április 20-i számában, HA nyitott utak" cimü
film ismertetésével kapcsolatban: .Jvlarxista racionalizmusomat ingerelte annak az
ateizmusnak primitív fetisizáltsága - hiszen lsten házától csak az félhet és félthet, aki
Istent valóban létezönek tartja --, és szocialista humanizmusomat sértette az a durva
érzéketlenség, amellyel értelmetlenül és gátlás né/kül gyalog o/tunk bele embertársaink leqsz entebbnek tartott maqánvitaqába, érzékenységébe, ősszetévesztve a
sértegetést az érveléssel, a hatalomvédte lenézést és önkényeskedést az eszmei
küzdelemrnel." E sorok irója reflexiójában örömének ad kifejezést, hogy a vallásos
embert .rehabüttátták", hogya hivök hasznos embemekszámitanak.
A bánat mindig megtisztithat egyeseket és tömegeket, ha erös fogadas es tettre
kész jóvátevés követi.
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Uj felismerések és új értékelések
Még az eddig általában támadó és meddö nyugati kritika is kénytelen elismerni,
hogy hazánkban új egyházpolitikai helyzet van kialakulóban, ami sokkal ígéretesebbnek látszik, mint az eddigi közelítö kisérletek és egységesítö próbálkozások
bármelyike. Mintha u] inditási perspektívák adodnának abból, hogya mai hivatalos
vélekedés negyven év utan tévedésként jelöl meg bizonyos korábbi vagy kezdeti.
meglátásokat. Ezek közül több is elsietett elöítéletnek minösül. Az ideológiai elképzelés kezdetben az volt: elég megszüntetni a társadalmi elnyomast és kiz sákrnánvolást, és amikor ezzel együtt vagy ezek utan anyagi függetlenséget és jólétet biztosítunk, az emberek megszabadulnak a kisz olqáltatottsáq lidércnyomásától és otthagyják a vallást, amelyben eddig vigaszt és menekvést kerestek: a munkában és a tarsadalmi kőzösseqben. a közjó megteremtésében keresik majd a belsö és külsö felszabadulas egyedüli feltételeit és az új viláqnezetí alapokat.
Mindezek ma alap nélküli posztulátumoknak minösülnek: elvileg nem tisztázott feltevés, hogy a vallásos ember nem lenne képes olyan társadalmi berendezkedést
megvalósitani, amelyben semmi helye sincs a kizsákmányolasnak. söt amelyben valóban egymás boldogítására lehetnek az emberek. Végigkövetve a szocialista társadaiom alakulását hazánkban, mindjobban bebizonyosoQik, hogy az új társadalmi
rendszer nem elvont eszmei képletre, hanem a társadalmi iqazsáqcssáq követelményeit szem elott tartó közösségi erkölcsi alapokra kivan épiteni. A leggyakrabban
használt kifejezés beszédeinkben, a sajtóban és a tőrneqtajékoztató eszközökben
ma a "szocialista erkölcs", mint eszmény és követelmény, mini a közösségi életet
alátámasztó és biztosító. lelkiismereti elkötelezettségböl származó magatartás. A
vallasos emberekról eddig is úgy tudtuk, hogy komolyan kitartottak vallási elkötelezettségeik mellett, amelyek egyszerre társadalmi és erkölcsi elkötelezettségek is,
ezért nyerhettek elismerést és logikusan' jogcímet arra, hogy jelen lehessenek a nagy
nemzeti akarásban. A közvélemény szerint a vallasos emberek legtöbbnyire megbizhatóak, Istennek és embernek szolgálni akaró belsö örömmel végzik munkájukat.
A megegyezés 20. évfordulóján újból bátran állapíthatjuk meg, hogy a II. Vatikáni
zsinat hatása tudatformáló lett hazankban is. Az egyház reformjainak, újrakezdésének jelszava nálunk is egyre látványosabb és céltudatosabb egyházi tevékenykedést inditott meg. Ennek láttán a szocialista közvélemény is részben le tudta
vetni az egyházzal szembeni eddigi előitéleteit. Kis József Kossuth-díjas film. rendezönek most megjelent játékfilmje, HA nyitott utak" is ezt bizonyítja: mindannyran tudomásul akarjuk venni a világnézetileg sokrétegű magyar közösségben
a tagadhatatlan tényállást, hogy vannak vallásos emberek, nem is kevesen, léteznek a történelmi egyházak és a múlt szazadban keletkezett szabadegyházak;
ezek a ma feladataira megerösített hitben elkötelezettjei kívánnak lenni Istenünknek, e'gymásnak, a magyar társadalomnak, söt minden ernbertestvérnek.
Az egyházaknak ma reális esélyeik vannak arra, hogy jellegzetesebb, de egyúttal
tudatosabb társadalmi vagy közéleti szereplésben is részt kapjanak a történelmi jelen formálásában. Várjuk a kormány hozzájárulását ahhoz, hogy még inkább "nyitott
utak és nyitott kapuk" tárulhassanak fel azokon az ösvényeken, amelyeken az egyházak a társadalom segítségére kívánnak lenni: a családi élet erkölcsi megörzésében és ápolásában, a hivö ifjúság gondjainak megoldásában, az öregek és betegek
felemelésében.
Kell, hogy ujabb es újabb találkozásokra és összefogasokra is sor kerűljön a magyar kormány és az eqyházak vezetöi között. Az érintkezés rnódia, mint eddig is, a
tárgyalás, a dialoqizálás: az eqyrnás felé való öszinte nyitottság, a másik értékeinek
és igényeinek elismerése és mindenekfelett népünk közös szolgálata. Mennyi kritika
érte e komoly szándékot is: a magyar püspökök túl engedékenyek, lágyak és kritika-
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nélküliek, minden úgy történik, ahogyan az államiak kivánják. Ehhez kettöt lehet hozzátenni: mindig késznek kell lenni elfogadni és elemezni a másik igazát, és a szocializmusban rendkivül sok a megalapozott, tudományosan kidolgozott tétel, amelyek
humanista eltökéltség ben ugyanazt akarják, mint evangéliumi igazságaink; továbbá
csak azért nem elfogadni a dialóqus megoldáskeresését, mert ateistákkal van dolgunk, a legbigottabb és tarthatatlan álláspont. Ugyanakkor öszintén be kell vallanunk, hogy a püspöki kar talán olykor nem volt megelégedve az eredményekkel, kérte a megbeszélések folytatását, illetve elmélyitését. Nem is tudtuk mindig magunkévá tenni a partner akaratát, söt korábban néhány esetben az is elöfordult, hogy
csak kényszeredetten járultunk hozzá a másik oldal elképzeléseihez. Ez is a dialógushoz tartozik! A jövöben is várjuk a közös kezdeményezést és továbbiutast. mert
még nem jutottunk el néhány fontos és sürgös kérdés megoldásához.
Egy meröben más egyházra, a valóban szolgáló, tudatosan magát odaadó, szegény egyházra van szükség nálunk is. A hierarchia irányitását és oltalmát keresö bázisközösségek ma társadalmi elfogadottságért vagy önállóságért küzdenek, de politikailag semmiképpen sem kivánnak jellegezhetö intézményességben fellépni, hanem csupán a társadalmi cselekvés elkötelezettségében, a mindennapi szociális
feladatok vállalásában, erkölcsösen vonzó, példaadó és ezáltal eligazitó tényez ök
szeretnének lenni és valóban lehetnének is a falu, a község, a város hiveinek és politikai közösségének tagjai szemében. Ilyen odaadó, mindenre kész egyházközösségi
vállalkozás ma mindennél szükségesebb lehetne, föleg azok számára, akik az "élet
sóját" keresik és belső tartalmak vagy igazi értékek hiányában, a sok egyéni és közösségi szétesettség kinzó zavarában mélyebb humánus és etikai kisugárzást igényelnének, mindegy, hogy kitöl, mitöl vagy hogyan.

Együtt kell mennünk, egymást kell szolgálnunk
A zsinat utáni új egyháztudat mindenütt az egész világon, az egyház külsö strukturális megjelenésében lsten népének egészére figyel, vagyis a régi szemlélettel ellentétes felépítettségben: az egyház nem felülröl, a pápa, a püspökök és a papok
"elöljárói, vezetöi és kormányzói apparátusa" felöl épül, hanem alulról, voltaképpen
a Krisztust követni akaró nép, vagyis a bázis felöl. A keresztséggel, "az üdvösség
kapujával" kezdödik az egyházi élet, es a megkereszteltek közössége új meghatározóként jelenik meg az egyházban. Ezért lehet reményünk abban, hogya minöségileg, spiritualitásában újjáalakult egyház, mint Krisztus tanúságtevöje elsödlegesen
embertestvéri cselekvésre, vagyis szociális természetü munkára alkalmas területek
kijelölésére törekszik. Ennek az alulról jövö egyházi akarásnak nagy reményei és
döntő feladatai lehetnek.
A világ hélyzetének rosszabbodásával egyre súlyosabb terhek nehezednek ránk.
Olyan belsö fények, tüzek után áhitozunk, amelyek képesek leperzselni önzésünk,
hatalmaskodásunk, embertelenségünk, türelmetlenségünk kinövéseit és egyetlen erkölcsi tömbbé kovácsolnak össze bennünket. Új feladatokról, új munkáról van szól
Az egyház erre a tevékenységre nem tud mást kijelölni, mint az egyházközösségekben lassan érlelödö és tudatosodó kiscsoportokat vagy bazisokat. amelyekben ma
már nemcsak vallás-erkölcsi tanitás vagy információ folyik, hanem éppen a közösségi élet alapstruktúráit vizsgálják és egyre inkább a közösségért tevékenykedö személyiségeket kivánnak kialakitani olyan kreativ összefogásban, amely semmikeppen
sem politikai szinezettel, nem is társadalmi erötényezöként kiván megjelenni, hanem
csupán mint a ma szegény egyháza, a krisztuskövetés ben eltökélt szeretetközösség
példamutató, felkiáltó és hivó jele.
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A keresztény cselekvés forrása mindig is az a hit és tudat volt, hogy az embert fel
lehet szabaditani, gyökeresen új életre emelni, mert feltámadtunk KrisztUsban. E
húsvéti hitböl új testvériségre kell emelkednünk. Eddig is a Hazafias Népfronttal
együtt a hivök és a marxisták között három területet jelöltünk meg a baráti segitö és
mentési összefogásra, a konstruktiv partnerkapcsolatra és a nemzeti egység elömozditására. Az ember- és hazaszeretet mai nagy feladatairól van szó: a családmentésröl, az ifjúság mellé állásról, a betegek és öregek felkarolásáróI.
A minden kivánságot kielégitö megoldás eléréséig böven akadnak még feladataink. Miután a közös elfogadás megtörtént, a vallási türelmetlenség évtizedei is elmúltakés az egyház részéról az elöítéletmentes hozzáállás biztositottnak látszik, a
megkezdett úton immár tovább mehetünk. Miklós Imre államtitkár, az Egyházügyi Hivatal elnöke a magyar televizióban röviddel húsvét után élő adásban reálisan elismerö és pozitiv eredményekben bízó optimizmussal néhány figyelemreméltó megjegyzést tett a jelenlegi helyzetröl. Megállapitása szerint a hivö tömegek élénkebb
vallási érdeklödéssel és hazaszeretetük tanúsáqtételével az egyház ügyét és a magyar nép nagy feladatvállalásait is magukévá akarják tenni. Ha nem is szabad túl
nagy jelentőséget tulajdonitani a jelenségnek, de felnőtteknél és fiataloknál egyaránt
megállapitható a mélyebb vallási érdeklődés. A legnagyobb nyilvánosság bevonásával történt megnyilatkozás komolyságával és tárgyilagosságával nagy hatást váltott
ki és azt igazolta, a nemzeti közös gondok sürgőssé teszik, hogy a vallás és az egyházak dolgában a fennálló, még nem tisztázott kérdések megoldásában is előbbre
jussunk. Az egyházak mai tevékeny jelenlétének fontosságát mérlegelve az államvezetés megértéssel kiván lenni az egyházkormányzat leqújabb gondjai tekintetében
is: a papság elöregedése, a növekvő paphiány szükségessé teszik, hogy a zsinati
egyház szándékának megfelelően világi hivők, férfiak és nők a felszentelt papság
szentségi megbizatását kivéve papi funkciót helyettesitő tevékenységben a lelkipásztori munkában segitsenek. Az Állami Egyházügyí Hivatal vezetőivel tárgyalások
folynak arról, hogyan segithetnének a liturgikus cselekmények végzésénél, a hitoktatásban és az egyházközségi adminisztrativ munkában a püspöki megbizatással
felruházott hivök. Az egyházközségi kiscsoportok számára megtörténhetik apostolkodásuk területkijelölése.
. Nemcsak a belső rend és béke érdekel bennünket, hanem az a többlet, amit a vallásos emberektől elvárhatunk: több lemondás és áldozat, több munka és befektetés
a másikért, több türelem és több elnézés egymás iránt. A zsinati egyháztudat elsö
követelménye: Krisztusban létesült vallásos közösség vagyunk, többet kell vállalnunk egymásért és a közösségért. Olyan új egyházi közösség kezd kialakulni,
amelyben a szegény Jézus testvérei önkéntesen, a szegénység illetve a teljes
egyenlöség után vágyódva, lelki igényeikben mindig többé válva cselekedni akarnak, hogy a Krisztus melletti tanúságtétel elkötelezettségében egymást gazdagitsák.
Az embert újból és újból meg kell teremteni, méltóságában és szabadságában. E
nagy vállalkozáshoz csak pluralista lelki magatartással nyúlhatunk hozzá, ami nem
jelenti azt, hogyamarxizmus vagy a szocializmus feladja a maga tételeit, de nem is
járhat azzal, hogy a kereszténység önmagát relativiz álja a kor követelményeinek
megfelelöen. Az egyház nem akar hátaimat gyakorolni, söt tudatosan le akar rnondani a hatalomról, hogy az emberiség szolgálójává lehessen. Ma igy lehetne megfogalmazni a közös feladatokat: új humanizmus a közösség érdekeinek elötérbe helyezésévei, új, szélesebb demokrácia a személy elsöbbségének hangsúlyozásával, a
teljesebb társadalmi összefonódás elömozditása, amit szocialista demokráciának is
szabad nevezni, de mindenképpen emberibb demokráciának mondhatunk. Es végül
szolidaritásra, nagyobb közös, világméretü emberi összefogásra van szükségünk.
Ebben domborodik ki a II. Vatikáni zsinat világméretü értéke: újból a teológiai keresés és értékelés elöterébe tudta állitani az embert. A zsinat új embert és új társadalmat írt homlokzatára.
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Ameddig a kereszténység az evangéliumot, a Krisztustól akart túlvilágot hirdeti és
erre épititel erkölcsi tanítasát. önmagában mindig igazolt lesz. Ezt csak az fogadhatja el, akinek hite van és hisz hitének új világot teremtö erejében. A keresztenységnek olyannak kell maradnia, amilyennek megszületett: a világgal azonos, de a világ
fölött is áll, fel akarja emelni a világot és boldoggá tenni az embert és mégis egyúttal
ellene is mond a világnak, rnert szembehelyezkedik az ember önkényével. önzésével
és éppen ezért más megalapozású érvekkel támasztja alá a maga világnézetet és a
keresztény erkölcsöt. Az a gazdag, aki lélekben szegény tud lenni, az az úr, akinek
nincsen vagyona, hatalma és szolgálni tud. Erre a keresztény erkölcsre, mint a szolgáló ember erkölcsére ma különösen szükségünk van. A világgal ellenkezö, mert azt
felemelni akaró krisztusi evangélium csak úgy értékelhetö hitelesen, ha megmarad
átalakító forradalmi ereje és hatása: a világnak mindig mássá kell lennie, ma is meg
kell térnie, szellemiek és lelkiek alapján újból és újra meg kell születnie.
A keresztényeknek és szocialistáknak ma mindenütt a világban jobban kellene
összefogni az élet reményének fokozásában, a félelem nélküli élet hirdetésében és
megvalósitásában. Közéleti és gazdasági megállapodottságunk és növekedő jó közérzetünk ellenére itt lappang közöttünk még mindig valamilyen fajta, a háboru megrázkódtatásából és az új társadalomszerveződés kezdeti bizonytalanságaiból belénk
ivódott félelem, amelyhez a mai nemzetközi bizonytalanság és a háború veszélyének rémlátásai is hozzájárulnak. Az egyház számára eddig sohasem adódott egzisztenciálisabb kihivás, mint a béke kérdése.
Eddig mindenütt készség ről, vagyis akarati hozzájárulásról szóltunk, de hogy hogyan állunk valóban a fejkészültséggel, arról hamarosan behatóan külön kellene
majd értekezni. Lelkipásztori tervezgetésünkben és munkálkodásunkban vajon elértük-e azt a lépcsöfokot, amelyre felállva reálisabb szinten elindithatjuk a megújult
egyháztudatból eredö feladatperspektivák számbavételét és rneqvalósitasat?
A Vatikán és a Magyar Népköztársaság közti megegyezés 20. évfordulóján remegö, de egyúttal örvendezö "vox humana" hangján szeretnénk kifejezni hálánkat az
isteni Gondviselés iránt, köszönetünket Szentatyánk és hazánk felelős vezetői felé.
Olyan eseményről emlékezünk meg, amely kihatásaiban ma talán még nem is látható át minden konzekvenciájában. Most már új erőre kapva tovább kell mennünk! Hinni szeretnénk abban a legfelsőbb helyről elhangzott kijelentésekkel és belső érvekkel is alátámasztott hittel, hogy megnyiltak az utak a minden magyar embert egybemarkoló igéretesebb élet felé, de szeretnénk egyúttal reménykedni abban is, hogy
az igéretek a közös akarás eltökéltségében valóra is válnak. Legyen ebben egy a hitünk és egy a reményünk! A magyar egyház az utolsó húsz évben ki tudott egyenesedni. Továbbmenésében kettőt k.ell szem előtt tartania: tudjon együtthaladni a társadalmi akarattal és fejlődéssel, és sikerüljön belülről mindig jobban megújhodnia és
megfiatalodnia.

•
Az értelem és a szeretet fénye hiányzik ebből a világból. Pedig csak ebben a
fényben láthatjuk meg, milyen gonosz a gyűlölet, az ellenségeskedés és a háború. Az értelem és a szeretet fénye talán több anyai és apai érzést ébreszthet
föl ezen a világon.
(Hermann Gmeiner)
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