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Domány András:
Aki lengyel, katolikus?

Domány András a "gyorsuló idő" sorozatban
tette közzé ezzel a címmel minden ízében ér
dekes újságírói mesterművét. Lengyelország
37 milliós lakosságának 95 százaléka katoli
kus. Csak két olyan keleti egyházmegye van,
ahol a katolikusok aránya 90 százalék alatt
marad: 77, illetve 52 százalék (12-13. old.). így
tehát a címben feltett kérdésre röviden azt is
válaszolhatná a szerzö, hogy "igen, csaknem
minden lengyel katolikus", Erre azonban
bárkí megkérdezheti: mit jelent az, hogy "ka
tolikus"? (A kérdés nemcsak Lengyelország
esetében szorul tisztázásra.) Kit tekinthetünk
vallásos katolikusnak? Aki templomba jár? A
szerző által idézett 1977-es marxista felmérés
szerint közel 9 ezer érettségiző 57,2 százaléka
"legalább egyszer egy héten misére jár". (l83.
o.) Sokat kifejező adat, kétségtelenül. De hát
ugyanezeknek a fiataloknak alig több mint
fele fogadta el a Szentháromság dogmáját.
(l85. o.) És ráadásul: A vallásosság nem csu
pán a hitigazságok elfogadását jelenti - tehát
nemcsak intellektuális meghódolás, hanem er
kölcsi meggyőződés is. És íme, Lublinban
"már a 60-as években a megkérdezett egye
temista lányok (katolikus egyetemrőlvan szól)
75 százaléka elutasította a katolikus család
modellt" egyházi adat szerint. (l88. o.) De
azért ez a 75 százalék nem katolikus? Végül is
ne bonyolítsuk a kérdést, hiszen itt most nem
annak elemzése és megoldása a célunk, csak
Domány András könyvének címét akartuk
kissé relativizálni. Az mindenesetre biztos,
hogy a "katolikus Lengyelország" minden
nagyszeru vallási adata, világszerte szinte
egyedülálló vallásossági mutatói ellenére sem
mentes a szekularizációtól. Jan Szczepanski,
a neves, párton kívüli szociológus, a Tudomá
nyos Akadémia tagja ezt mondta: "A lengyelek
viszonylag kevéssé alkalmazzák vallásuk elveit
munkájukban, mindennapi családi életükben,
a kötelességteljesítés terén. Viszont buzgón
teljesítik a szertartásokkal, az istentisztelettel
kapcsolatos kötelezettségeket. Én ezt »vasár
napi templomjáró- vallásosságnak nevezem."
(l9O. o.)

Domány András könyvének van azonban
olyan alcíme, mely kissé leszűkíti a témát:
"Állam és egyház Lengyelországban". Célja a
lengyel állam és a katolikus egyház viszonyá
nak 40 esztendős története, a katolikus klérus,
illetve különbözö más katolikus csoportok po
litikai nézeteinek és tevékenységének ismer
tetése. (7. o.) Tehát igazában bizonyos fokig
másról szól, mint a főcím sejtetni engedi, bár a
VI. fejezet szociológiai felmérések alapján be
leharap a témába: Mennyire vallásosak a len
gyelek?

Az elözményekröl, tehát a lengyel egyház
1945 előtti helyzetéről szólva a szerzö világo
san megállapítja, hogy a lengyel szabadságért,
függetlenségért vívott 120 éves harc egyúttal a
katolikus vallás szabadságáért vívott küzde
lern is volt. A protestáns poroszok és o'rtodox
oroszok ugyanis a lengyeleket nemzetiségük
ben és vallásukban egyszerre nyomták el. Az
1939--1945 közötti évek ismét hallatlanul meg
erősítették a katolikus egyház és a lengyel nép
összetartozásának tudatát. Ismét a pap volt a
támasz, a templom volt a menedék a nemzet
létéért vívott szörnyű harcban. Hat püspök,
csaknem 2500 pap és papnövendék (az 1939-es
létszámnak csaknem ötödrésze), 270 .apáca
pusztult el börtönökben, koncentrációs tábo
rokban és másutt. (ll. o.) Ez a nemzeti ha
gyományokkal összeforrott egyház, mely a vi
lágon egyedül nem vesztette el az ipari mun
kásság tömegeit sem, nem hasonlítható össze
más kelet-európai, népi demokratikus orszá
gok egyházaival, éppen történeti gyökerei és
számarányai miatt. Domány András tisztelettel
és főleg nagy anyagismerettel szól erről az
egyházról és feltárja sajátos, egyedülvaló
arcát. Mint újságíró, természetesen a maga
történetiségében látja és láttatja ennek az
egyháznak a szerepét. Nem foglalkozik a belső

egyházi élet jellegzetességeivel, őt csak az
egyházpolitika, az állam és az egyház viszonyá
nak alakulása érdekli.

Az 1945 utáni korszak egyik legjelentősebb

állomása volt az 1950. április 14-én aláírt
megegyezés az állam és az egyház között. En
nek megint csak sajátos vonása, hogy
Wyszynski prímás "személyes tekintélyét"
vetette latba és így "győzte meg püspöktár
sait" (45. o.), továbbá az, hogy a papok dolgoz
hattak tovább a hadseregben, kórházakban,
börtönökben, működhetteka szerzetesrendek.
1951-es vatikáni látogatásakor Wyszynskinek
sikerült meggyőznie XII. Pius pápát is e lépés
helyességéről. (47. o.) A konfliktusok azonban
éppúgy nem maradtak el, mint másutt. Ami-
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kor a püspökök a kormányhoz intézett levél
ben felpanaszolták a katolikus iskolák felszá
molását és a hitoktatás megszüntetését, a ka
tolikus sajtó és könyvkiadás egyre nehezebb
helyzetét. a cenzúra teljesíthetetlen követel
ményeit stb., válaszuI 1953. szeptember 25-én
Wyszynski prímást letartóztatták. Vádat nem
emeltek ellene, bíróság elé nem állították,
hanem kényszerlakhelyre küldték és megtil
tották hivatala gyakorlását. (52. o.) "A rémült
püspöki kar szeptember 28-án elnökévé vá
lasztotta Klepacz lódzí püspököt és nyilatko
zatot tett, amely szerint a jövőben nem enge
dik eltorzítani az 1950-es megállapodást." (53.
o.) Wyszynski 1956. október 26-án szabadult.
Október 19-én Gomulka lett a LEMP első tit
kára. Ezzel új remények, a pozitív együtt
működés lehetőségei tárultak fe!. A szerzö ki
tünöen vázolja az újabb hullámvölgyeket.
konfliktusokat. 1959-ben a LEMP III. kong
resszusán hivatalosan intették az egyházi veze
tőket. "Nem akarunk háborút az egyházzal,
azonban az egyház ... maradjon benn a
templomban ... " "A mai marxista vallásszak
értő is egyértelműen irreálisnak tartja a
templomban maradás követelményét Lengyel
ország adott viszonyai között" - teszi hozzá a
szerzö (75. o.), de megjegyzi, hogy ma is van
olyan vélemény, hogy párbeszédet csak a hí
vőkkel kell folytatni. a klérust mellözve, (El
képzelhető volna-e Magyarországon ilyen véle
mény?) A 60-as évek nagy konfliktusa az NSZK
egyházának tett lengyel kiengesztelődési gesz
tusból eredt. Majd következett a 70-es évek
további "húzd meg-ereszd meg" politikája
mindkét részről. (Például 1973-ban történt az
utolsó lengyel püspöki állameskü. tovább
"egyik fél sem ragaszkodott hozzá". 114. o.)
Részleteket tudunk meg a püspöki kar politi
kájáról a különböző társadalmi konfliktusok
helyzeteiben. Nagyon fontos Dománynak ez a
megállapítása II. János Pál pápa 1979-es len
gyelországi útja és az 198o-as események
összefüggéséről: "A pápai látogatás lehetett
lakmuszpapír vagy - a vegyi hasonlatokat foly
tatva - még talán katalizátor is, de a folyamat
lényege a hatalmon lévő párt politikájának
hibáiban rejlett, ahogy ezt maga a párt is
kíméletlen önkritikával elemezte később."

(141. o.)
A kötetnek majdnem felét az 1980-tól bekö

vetkezett lengyel események egyházpolitikai

234

vetületének bemutatása teszi ki. Ennek beve
zetéseként arról olvasunk, mit is hirdet a len
gyel egyház politika, állam, erkölcs, ifjúság és
gazdaság kérdéseiről? Az egyik összefoglaló
megállapítás ez: "A lengyel katolikus egyház
társadalmi-politikai nézetei konzervatívak, a
világ katolikus egyházának irányzatai között is
szélsőségesnek tekinthetők, és sok tekintetben
messze állnak a II. vatikáni zsinat szellemé
töl." (163. o.) A főpapok tehetségét rnutatja,
hogy "kulcshelyzetekben képesek voltak a jó
zan észre hallgatni, miközben igazi nézeteik
szerint egészen másféleképpen is cseleked
hettek volna." (164. o.) Ami pedig a mai
(1987-es) egyházpolitikai helyzetet iIleti, Do
mány így összegez: "A lengyel tömegek jelen
tős része hívő ... , az a fontos, hogy őket hívő

ként is a szocialista társadalom építőivé és
támogatóivá lehessen tenni... Az egyházi ve
zetés ezt a lehetőséget továbbra is tagadni fog
ja, de pontosan tudja, hogy Lengyelország tár
sadalmi berendezkedése, helye a szocialista
világban végleges és megváltoztathatatlan.
Tehát ehhez fog alkalmazkodni ezentúl is, ki
használva közben minden kínálkozó alkalmat,
hogy a nehéz pillanatokban, válsághelyzetek
ben nyújtott támogatásért benyújtsa a szám
lát. Mégis közös az az érdek, hogy ilyen válság
helyzet minél kevesebb legyen." (270. o.)

Szókimondó, tárgyilagosságra törekvő, tisz
tességes újságírói munka Domány András kö
tete. 31 oldalra terjednek jegyzetei, forráshi
vatkozásai, 14 oldalon sorolja fel a felhasznált
irodalmat. Olykor kedve támad az embemek
vitatkozni vele, vannak a könyvben tévedések
is (például a 261. oldalon a Famiglia Cristiana
címü nagy példányszámú katolikus hetilapot a
pálosok lapjának mondja, mert a Szent Pál
Társaságot összecseréli a magyar eredetű pá
los renddel); ám kétségtelen tárgyilagosságra
törekvése és fölényes. hosszú éveket felölelő

személyes társadalmi tapasztalata. Könyve
utolsó mondatában kifejezi óhaját a szerzö,
hogy e történet következő fejezetei az eljöven
dő évtizedekről legyenek "rövidebbek és
unalmasabbak", Mivel, bizony, unalmasnak ez
a könyv végképp nem nevezhető. Nemcsak
mondanivalója, de stílusa miatt sem. Végül
azért sem, mert a világegyház vezetése 1978
óta lengyel pápa kezében összpontosu!. (Mag
vető)

Rosdy Pál


