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- Nyugat- ésÉszak-Európa sok országában élnek magyarkatolikusok, akiket magyar
lelkipásztorok gondoznak. Milyen magyarságmegőrző szerepe volt a pasztord
dójuknak?

- Amikor 1958-ban Skandináviában elkezdtem munkámat, akkor otthonról semmi
féle segítség nem érkezett, sőt elzárkóztak a magyar emigrációtól, még a hazautazás sem
volt könnyű, Ebben a légüres térben a pap volt az egyedüli, aki hivatásánál fogva
közösségalkotö személy lehetett a magyarság között. A közösségalkotás feltételei
emberfelettiek voltak: megőrizni a pappal kapcsolatba kerülő magyarokat az izolációtól,
összetartani őket, noha egymással szemben is biza1matlanok voltak. Nagy feladat volt ez,
főképp itt Norvégiában, ahol előzőleg nem volt magyar élet és csak az 56-os nagy
kiáramIással kezdődött el.

- Milyen sajátosproblémákkal kerültél szembe?
- Idegen környezetbe bekerülni igen nagy problémát jelent, főképp ha már idősebb

valaki. Nem könnyű eljutni odáig, hogy az ember egy kisebb csoporthoz tartozzék, ne
érezze magát izolálva. Az izoláció olykor már szándékos elzárkózás, állandó veszély,
melynek mindenki kivan téve. Eveszély elhárításában az egyházi szolgálatot végzőpapnak
igen nagy szerepe van. Először is azzal, hogy önmaga igyekszik a saját izolálódásának
gondját egészségesen megoldani; hogy a gondok ellenére is tud mosolyogni és örülni
másokkal, példát tud adni azoknak, akiknek erre szükségük van. A példa mellett fontos a
kisebb-nagyobb csoportok összetartása, idősebb emberek látogatása, akár otthonokban
vannak, akár teljesen egyedül a saját otthonukban, olykor nyelvtudás híján élnek. A velük
eltöltött idő segíti őket abban, hogy a magányosságot, izolációt és mindazt, ami vele jár,
összeroppanás nélkül el tudják viselni. Sajnos bizonyos gyanakvás, amit talán otthon
neveltek bele az utolsó emigráns generációba, s az érzelmes magyar karakter, könnyen a
küzdelem feladását eredményezi. Az ilyen helyzetek orvoslásában nagy szerepe van a pap
emberi kvalitásainak, melyek vallásos meggyőződésén alapulnak és közvetve vagy
közvetlenül vallásos meggyőződést sugároznak hívőknek, nem hívőknek és hitükben
megbicsaklottaknak egyaránt. Nem szabad megfeledkezni továbbá arról, amit a pap
személyén, szolgálatán keresztül az evangélium nyújt az embereknek. Legfontosabb a
felelet arra a kérdésre, hogy sikeres-e vagysem az ember élete, van-e értelme és mi avégső
értelme. Erre a választ az egyházi szolgálaton keresztül kapták meg külföldön élő

magyarjaink és semmiféle más magyar szervnem tudott, legtöbb esetben nem is próbált rá
választ adni.

- Az istentiszteleteken kívül milyen más egyházi és egyéb rendezvényt szerveznek a
magyarpapok?

- Az ünnepi szentmiséken kívül lelkigyakorlatokat tartunk nagyobb csoportoknak.
Baráti összejöveteleket is rendeZünk különösebb vallási jelleg nélkül. Skandináviában a
hívek a szentmise után is összejönnek a plébánián, s kávé, tea mellett még egy órácskát
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beszélgetve töltenek el. Ezt mi magyárok is árvettük Ez is egyházi rendezvény, melynek a
vallásos jelleg mellett megvan a maga társadalmi jelentősége is.

- Milyen aktivitást fejtett ki a katolikus lelkipásztori szolgálat a cserkészmozga
lom meghonosítása, fenntartása érdekében?

- Tevékeny cserkészmunka volt és van Stockholmban, Göteborgban, Helsingborg és
Malmö környékén ökumenikus jelleggel. Együtt dolgoznak katolikusok és protestánsok
Vezetik és élik a cserkészéletet. Dániáról nem tudom, hogy ott valaha is indult volna
magyar cserkészcsoport. Norvégiában egészen a hatvanas évekvégéig cserkész-összejöve
teleket, cserkésznyaraltatásokat rendeztünk, elsősorban azért, mert alkalmat adtak a
magyar nyelv tanítására. Mióta a magyarok könnyebben utazhatnak haza, az érdeklődés

csökkent. Szervezett cserkészélet már évek óta nem működik.

- Van-eNoroégiában valamilyen nemzetiségvédó töroény?
- A nemzeti jelleg megőrzésétNorvégiában főleghelyi szinten, iskolák felállításával, a

kulturális aktivitások támogatásával próbálják elérni. Mindez az emberi jogok tiszteletben
tartásának keretében történik, külön nemzetiségmegőrzőtörvény nincs.

- Szerinted mia lelkipásztorfeladata: az, hogy megtartsa a híveitmagyarnak, vagy
hogy segítse beolvadásukat?

- Kötelességem, hogy tiszteletben tartsam mindenki döntését. Természetesen én a
magam munkájának értelmét abban látom, hogy mint magyar pap minden erörnmel
szolgáljam azokat, akiknek igényük van a magyar pap szolgálatára. A magyarságmegőrzés

elsősorban a nyelv megtartását jelenti. Nyelvében él a nép: még inkább áll ez egykülföldön
élő csoportra. Addig vagyunk, amíg van, aki magyarul beszél. Az ötvenhatos menekültek
jórészt azzal a tudattal hagyták el hazájukat, hogy ők oda többet a lábukat be nem tehetik.
Ez a felfogás sokáig tartotta magát. Ebből következett, hogy egy részük elhanyagolta a
magyar nyelv ápolását. Nem volt újság, nem voltak könyvek, folyóiratok sem, melyek
ebben segíthettek volna. A pap feladata lett, hogy ellássa olvasnivalóval a szétszörtan élő

magyarságot. Utazásaimra magammal vittem egy hatalmas könyvcsomagot minden
alkalommal. A magyar nyelv megőrzésébennagy szerepe volt és van a papnak. A magyar
nyelv megóvását hatékonyan segítik elő a magyar istentiszteletek, a magyar énekek és
zsoltárok

A magyar nyelv ápolása mellett meg kell említeni a magyar irodalom és történelem
megismertetését is. A fiatal generáció tagjai sokkal szegényebb irodalmi ismerettel jöttek
el hazulról, mint a mi generációnk Még kevésbé ismerik a magyar történelmet. Sokan azt
hitték, hogy a magyar történelem 1918-ban kezdödön el. Szent István-ünnepeínken
igyekeztünk valamilyen formában rámutatni, hogy a magyar történelem Szent Istvánig
vagymég korábbra nyúlik vissza, és megpróbáltuk a folytonosságot érzékeltetni, s ezt a
múltat külföldi magyarjainknak valamiképpen tudatosítani. Ha nem vállaltuk volna ezt a
magyarságmegőrző szolgálatot, külföldi magyarságunk ma már lényegesen szegényebb
volna.

Volna még egy dolog, amire érdemes kitérni a külföldi magyar katolikus életet illetően.
A magyar katolikus egyházon kívül nincs olyan magyar szervezet, amelyik annyi
kapcsolatot épített volna ki külföldön a helyi egyházi vezetőkkel, a helyi papsággal és az
egyházmegyék, illetve plébániák keretében a hívekkel, akik maguk is különféle nemzeti
ségi csoportot képviselnek Ez a helyzet sok előnnyel is jár. A menekültek által terjed a
magyar kultúra, a történelem ismerete, a népünk történelmével való külföldi foglalkozás,
az aktuális hazai események ismerete. A külföldiek nemcsak megismernek, hanem sokszor
meg is szeretnek minket.
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- Vajon más nyugat-europai országokban jobb lehetőségei voltak-e a magyar
papnak, mint itt északon?

- Annyiban, amennyiben Nyugat-Európában nagyobb magyar csoportok élnek.
Ezeknek sok esetben saját papjuk van, nem kell olyan mérhetetlen távolságot bejárnia,
mint a skandináv papnak, aki Norvégia, Svédország, Dánia és Izland magyar katolikus
híveinek gondoZását látja el. Európa többi országában nem volt ilyen nagy a szétszórtság, a
pap fizikailag és földrajzilag közelebb volt híveihez, közelebbtevabbá a helyi egyház
intenzív katolikus életéhez és ez segítette a munkáját. Nyugat-Európában a papnak nem
kellett nagy utazásokat tennie, intenzívebb lelkipásztorkodást végezhetett, például azáltal,
hogy nemcsak havonta egyszer volt mise, vagy kétszer-háromszor egy évben, hanem
minden vasárnap. Lényeges különbség az is, hogy az ilyen helyeken möd volt ifjúsági
hitoktatásra is, esetleg cserkészcsapat vagy más ifjúsági közösség létrehozására és
fenntartására. Thdott alkalmi rendezvényeket szervezni, akár szörakoztatö, akár kimon
dottan vallásos jelleggel, például hétvégi lelkigyakorlatok rendezésével. Bázelben,
Zürlchben, Párizsban, több alkalommal Brüsszelben, és másutt magam is vállalkoztam
egy-egy ilyen lelkigyakorlat megtartására a templomban vagy a plébániai otthonban
szépszámú közönség előtt. Itt északon is rendeztünk jó néhányszor lelkigyakorIatos
rekollekciókat, családi napokat.

- Itt északon a munkához szükséges anyagiakat a német katolikusok segitségével
tudtátok csak előteremteni. Hogyan volt ez Europa többi országában? Ki adta ott a
papnak a fizetést; honnan fedezte kiadásait?

- Kezdjük apap személyes kiadásaival, illetve fizetésével. Apapokpéldául Belgiumban,
Hollandiában, Németországban egyházmegyei keretben dolgoztak, s első pillanattól
kezdve megkapták ugyanazt a fizetést, amit a helyi papság, attól az egyházmegyétől,

amelynek tagjai voltak, illetve ahol dolgoztak. A pasztorációs munkával járó kiadásaikat is
részben az egyházmegye, részben a hívek támogatása biztosította. A mi munkánk
megindu1ásánál már voltak hosszabb idő óta ott élő magyarok, akiknek sikerült
egzisztenciájukat megalapozni. Ez még mind nem lett volna elég azoknak a kiadásoknak a
fedezéséhez, amikre a magyar pasztorációnak szüksége volt. Sok esetben külön társadalmi
akciót kellett indítani az anyagiak előteremtésére. Erre konkrét példát láttam Leuwenben
és Brüsszelben, de az anyagiak előteremtésében jó hátteret biztosított az az egész Európát,
Kelet-Európát is magába foglaló nagy segélyszerv, amely adott esetben biztosítani tudta az
összeget, amely még hiányzott ahhoz, hogy a pap a munkáját rendszeresen végezni tudja.

- Mit jelent az ökumenikus kapcsolat a külföldi magyar felekezeti csoportok
között?

- A különbözö egyházi közösségek számára létkérdés az együttműködés. Az a
merevség, amelyben az én generációm a harmincas években felnőtt, külföldön már
ismeretlen. Lelkészek, papok egymásra találtak. Ha nincs is szervezeti kapcsolatunk, van
igazi baráti kapcsolatunk, amely odáig megy, hogy meglátogatjuk egymást, szerepelünk
egymás istentiszteletein.

Norvégiában az ökumenikus mozgalom a magyar papság számára két dolgot jelent.
Elsőnek említem a norvég luteránusokhoz ffiződő kapcsolatot. Az evangélikus egyház
államvallást alkot. Velük szemben mi elenyésző kisebbség vagyunk. Ideérkezésem első

pillanatától kezdve legjobb barátaim közé tartozott az evangélikus pap, egy ifjúsági
szervezet nagyrabecsült vezetője, aki nagy magyarbarát is lett. Sajnos korán meghalt, nem
tudta megvalósítani tervét, hogy személyesen bejárja Magyarországot. Rendszeresen
találkoztunk, vendégségbe jártunk egymáshoz, megtárgyaltuk közös problémáinkat:
szebb ökumenizmust elképzelni sem lehet két egyház papja között, mint amit mi
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megéltünk. Egy másik példája az ökumenikus kapcsolatnak: környékünkön, ahol lakom, a
helyi egyházközséggel nemrégen ökumenikus istentiszteletet tartottunk a luteránus
templomban. Engem mint magyar jezsuitát kértek meg az ünnepi prédikáció megtarta
sára. Eljöttek katolikus nővéreink, s a kisszámú magyar katolikus hívőcsoport is, és
énekekkel, zsoltárokkal, míserészletekkel, többek közt a Glória eléneklésevel szerepel
tünk. Késöbb én hívtam meg a helyi evangélikus egyházközség elnökét, s ő egy vasárnapi
mise alatt tartott elmélkedést. Evangélikus lelkipásztort csak azért nem hívhattam, mert az
istentiszteleteink ideje egybeesik, és senki sem volt a környékbeli evangélikus papok
között, aki szabaddá tudta volna tenni magát. Norvégiában a magyar protestáns
lelkészekkel alkalmi találkozásokon jöttünk össze, szerepeltünk egymás rendezvényein.
Protestánsainkhoz Svédországból havonta jár át egy magyar lelkész Oslóba istentiszteletet

, tartani. Vele jó ismeretségben vagyok, közösen szerepeltünk már esküvők alkalmából és
istentiszteleten.

- A szónJánybelyzet miatt előfordul, hogy a segítségre szondó magyar nem tesz
különbséget a lelkészfelekezete közőtt,hanem attólkéri a segítséget,akit elér. SZokás-4!,
hogy a lelkészek szociális, karitatív téren egymást kőlcsönösenkisegítik?

- Mielőtt katolikus pap érkezett volna Norvégiába, itt már dolgozott az államegyház
szolgálatában, annak szociális szervezetében egy magyar születésű pap, Terray László.
Ennek a szervezetnek a küldetésében járt 1956-57-ben Ausztriában, találkozott ottani
magyarokkal és nagy barátsággal, szeretettel, minden megkülönböztetés nélkül volt
mindenki segítségére. A norvég evangélikus egyházi szervek szociális téren vallási
különbségtétel nélkül mindenkit egyformán támogattak. Tipikusan ökumenikus a mosta
ni jelentős támogatás is, melyet a norvég evangélikus egyház szervezett meg és küldött
Lengyelországba a katolikus egyház segítésére.

- A kivánatos szeroezeti egységet leginkább a magyarpüspök testesíti meg. Mayen
szerepetjátszhat a magyar PÜSPÖk? Hol van rá nagyobb szükség, Európában vagy
Amerikában?

- Mindenképpen SZÜkSégÜnk lenne magyar püspökre, hogy az említett egység még
erősebb legyen, hogy a magyar pasztorációnak legyen hivatalos képviselője. Ez a püspök
általában az egyház életében, s ezt a munkátvégezné el a mi életünkben is. Eznagyon rövid
időn belül kitűnt Irányi püspök kinevezése után. Arra nagyon nehéz választ adni, hol
szükségesebb a magyar püspök jelenléte, hiszen Európában is, Amerikában is kell. Van
némi betekintésem a kanadaiés az amerikai magyaréletbe. Odaát több magyar intézmény
van, a katolikus élet ott nemzetiségi csoportokra épült. A magyar élet ott a századforduló
kivándorlóival indult el, és azóta tovább épül. Csodálatos intézményei vannak, templo
mok, plébániák, iskolák, Fontos volna, hogy ott legyen felelős magyar püspök, mível a
papok száma sajnos csökken, kihalnak, és ha nincs biztosítva a magyar papi utánpótlás,
ezek az intézmények elvesznek. A helyi püspökségek ugyanbármikor lehetőségetadnak,
hogy ezeket újra magyarcélra használják, de ha nincs magyarpap és nincs olyan személy,
aki ezeknek az intézményeknek a jövőjéről felelősséggel és megbízatása alapján intézked
het, akkor a katolikus magyar életet nagy károsodás érheti. Európában más a helyzet, nincs
annyi intézményünk, s ami van, jobban függ a helyi egyházi keretektől.

- Hogyan és honnan érkeznekpapok a lelkipásztori munkára Nyugat-Európába?
- Voltak papok, nem nagy számban, akik a háború befejeztével kint maradtak, vagy

kijöttek. Ilyenek voltak a magyarul tudó, de német származású papok, akik nem láttak
otthon lehetőséget a működésre. Ók elsőnek jelentek meg a magyar lelkipásztori
munkában. Igen nagy szerepet játszottak továbbá azok a szerzetesek, akiknek működését
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otthon megtiltották. Ők kényszerültek külföldre jönni, amennyiben papokként tovább
akartak dolgozni. Beálltak a magyarsággondozó kultúnnunkába, megtörtség, kesergés és
keserűség nélkül; abba a munkába, amely iránt kezdetben, hazulról nagy megértést és
megbecsülést nem tapasztalhattak, amelyet csak nagyon megkésve kezdtek otthonról
értékelni és megbecsülni. Jelentősszerepet játszott a külföldi papi utánpótIásban azoknak
a jelentkezése, akik az otthoni nehézségek miatt a munkájukban kitartani nem tudtak, és
úgy hitték, kénytelenek külföldre jönni, hogy szabad emberként tudjanak dolgozni és
hivatásukat megtartani. Továbbá azok, akik hosszú évekig börtönben sínyíődtek,és onnét
kiszabadulva semmi lehetőségüknem volt papi munkájuk folytatására. Aztán azok, akiket
meghurcoltak, sokszor egyházmegyei keretben is, és a végén már nem volt más
választásuk, mint hogykülföldre rnenjenek, Voltak aztán - bár nem sokan - olyanok, akik
már külföldön jelentkeztek szemináriumba. Mind a külföldi rendek, mind a külföldi
egyházmegyék nagy megértést tanúsítottak magyar származású papjaik iránt, és enge
délyezték, hogy az illetők munkásságuk nagy részét, adott esetben teljes egészét,
magyarok között fejthessék ki.

- Hogyan lehet a szükséges magyar lelkipásztori létszámot biztosítani ajövőben?
Vannak-e erre tervek?

- Diákkoromban működötta Szent László Egyesület, melynek az volt a feladata, hogy a
külföldre került magyarsaget papokkal, nővérekkel ellássa. Most nemcsak külföldön
csökkent a magyar papok száma, hanem otthon is. Otthon talán még veszélyesebben. A
papi utánpótlás kérdése egyformán nagy probléma lett Magyarországon és külföldön.
Sehol sincs elegendőfiatal jelentkező. Külföldön van némi utánpótlás a szerzeteseknél és
az egyházmegyés papságnál, de tíz-tizenöt éven belül radikálisan le fog csökkenni a
külföldön dolgozó magyar papok száma. Erről a mind égetőbbéváló problémáról sokat
beszélnek, főlegbaráti körben, s itt-ott hivatalos helyen is, de sehol sem látnak megoldási
lehetőséget.Most a feladat az, hogy mentsük, ami még menthető.

- Erofeszítések történnek arra, hogy a bécsi Pazmaneumban újra meginduljon a
külföldi magyar papképzés. AtTa is gondolnak, hogy az erdélyi magyar kisebbségi
fiatalok közül itt tanulhatnának azok, akiketa romániai numerus clausus megakadá
lyoz abban, hogy Gyulafehérvárott végezzék tanulmányaikat. Iudna-e a Pazmaneum
olyan embereket képezni, akik a külföldi magyar hivek gondozásának nehéz
munkáját el tudják látni?

- Elméletileg igen. Persze erre a munkára nagyon alaposan fel kell készülni mind a
nevelőknek, mind azoknak, akik ezt a hivatást vállalják A nagy kérdés az, hogy találnak-e
majd elég papjelöltet, aki a Pazmaneumban akar felkészülni az apostoli életre. Az erdélyi
hivatásokkal kapcsolatban a fő probléma akiutazás.

- Kívánatos volna-e, hogy Magyarországról jöjjenek a Pazmaneumba fiatalok
legális úton, s ott kiképzést kapva későbba külföldi magyarpasztorációban dolgozza
nak?

- Ez elsősorban az otthoni püspökök dolga, nekik kell arra választ adni, van-e olyan
emberük, akit át tudnának adni külföldi pasztorációra. Megfelelő emberük, képzett
emberük, aki iránt bizalommal vannak itt, s akitől az emberek nem idegenkednek. Magától
értetődőnek tartom azt is, hogy ha külföldön valaki a magyarság papja akar lenni, ott kapja
meg a kiképzést, ahol dolgozni fog, de adott esetben otthon Magyarországon is
működhessen.
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- Milyen adottsagoe szükségesek egy kül/öldi magyar pasztorációra vállalkozó
pap számára?

- A külföldi magyar pap esetében igen fontos a magyar identitástudat és elkötele
zettség. Hiszen sok olyan pap is került külföldre, akik beálltak a helyi egyháZmegyék
szolgálatába. Mindenkinek joga van ilyen választásra, de a magyar munka mellett való
kitartás megkövetel egyfajta magyar elkötelezettséget. A magyar lelkipásztori munkára
vállalkozónak készen kell állnia a mozgalmas életre, a szüntelen utazásokra, a külföldi élet
fokozott lelki terheivel.

- A kül/öldi 11Ulgyarpasztoráció előszöraz .Bxsul familia" konstitúdó nyomán
indult el, mely a menekültpasztorádóra való tekintettel készült. A zsinat után a
meglévó menekültcsoportokat az államtitkárság gondozza, az egyetemes egyház
viszont vándotpasztorációt létesített a "Pastoralis migratorum cura"pápai konstitúdó
alapján sokkal átfogóbban. Mennyire kell az európai 11Ulgyar pasztorációt még
menekültpasztorációkéntkezelni és milyenfeltételek között tolna lehetőségarra, hogy
a "Pastoralis migratorum cura" rendelkezéseit érvényesítsék benne, tehát hogy a
papellátásban a magyar püspöki kar illletékességét és kötelezettségét igénybe
vegyék?

- Ez nagyon kényes kérdés. Nem is hiszem, hogy röviden megválaszolható. A modem
világban a népesség vándorol országok között is. Vannak vendégmunkások, kivándorlók,
politikai menekültek stb. Ne felejtsük el, a külföldi magyar élet nem a magyar
meaekülökkel kezdödött, hanem a kivándorlókkal. Azok voltak nagy számban, ők

teremtettek magyar tradíciót külföldön, Akik később jöttek, azok már készen kapták azt,
amit a szegény, nyomorult szőlőkapásokés bányászok annak idején elhagyva hazájukat,
külföldön megteremtettek. Így volt ez egyházi vonalon is. Ilyen értelemben voltak és
lesznek mindig magyar kivándorlók, akik nem menekültek. A menekült fogalma 1956-ban
merült fel. Figyelemre méltó, hogy a magyarok ezt az elnevezést sohasem szerették. Mi
külföldi magyarok vagyunk. A menekült elnevezés nem hangzik jól a magyar fülekben. Azt
hiszem, a fejlődés jelének kell tartanunk, hogy az egyház a külföldiek közötti lelkipásztor
kodást minden személyre kiterjesztette, függetlenül attól, hogy milyen okok miatt
távozott el hazájából.

- A kül/öldi 11Ulgyarpapság régebben - hallgatólagosan - megállapodottabban,
hogy a 11Ulgyar lelkipásztori munkában dolgozó pap ne látogasson haza Magyaror
szágra. Mi volt ennek az oka és van-e változás ebben a kérdésben?

- Negyven éve dolgozom külföldön magyarok között. Fiatal teológusként jöttem
külföldre, hogy tanulmányaimat itt végezzem, s utána otthon dolgozzam, ahogy ezt
évszázadokon keresztül csinálták a magyar teológusok. Amikor 1952-ben tanulmányaimat
Hollandiában befejeztem, az akkori magyar helyzet miatt szö sem lehetett arról, hogy
hazamenjek és mint pap és jezsuita dolgozzam otthon. A szándék azonban mindig
megmaradt bennem, és ha lehetőség nyilik rá, szívesen dolgozom otthon. Említettem már,
hogy sokan nagy meghurcoltatás, igazságtalan meggyötrés után kerültek külföldre.
Olyanok is voltak, nyugodtan mondhatom, akik úgy hitték, hogy egyházi elöljáróik is
magukra hagyták őket, vagy nem védték, vagynem tudták megvédeni, vagypaptársaik
árulták el őket. Hogy ezekben az emberekben megvolt a gyanakvás,talán annál is több 
félelem, ez érthető volt. Különösen, ha éreztették is velük otthon, hogy nemkívánatos
elemek. Hirtelen azt kívánni ezektől az emberektől, hogy nagy lelkesedést mutassanak
mindennel szemben, ami változás történt otthon, az majdnem csodavárás lenne.
Tisztelem azokat, akik a hazai változásokra pozitívan válaszoltak, és amennyire lehetett, a
magyar egyház mellé álltak: ha nem mentek, vagynem mehettek is haza látogatóba, de
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minden lehető módon támogatták paptársaikat, a megmaradt magyar intézményeket,
fogadták külföldön a hazai látogatókat, meghívták őket, útjukat fizették, hozzájárultak
valamelyik egyházi épület, templom berendezéséhez. Én Norvégiában az utolsók közé
tartoztam, aki hivatalosan engedélyt kapott, hogy hazalátogasson. A külföldi magyar
papság örül minden olyan lépésnek, amelyarra irányul, hogya magyar egyház otthon olyan
szabadsággal dolgozhasson, mint ahogy mi itt. Ha megerősödik a bizalom, a külföldi
tfiagyar papság a jelenleginél sokkal nagyobbat és sokkal többet tud tenni az otthoni
magyar egyház javára. Első látogatásom alkalmából, amikor még csak zárt ajtók mögött
misézhettem otthon, elmentem néhány diáktársamhoz, paptársamhoz. Később már nem
kellett a templomajtót bezárni, hogy otthon misézhessek, sőt prédikálhattam is. Mikor
utoljára otthon voltam, előadást is tarthattam. Ezek olyan dolgok, amiket az ember igen
szívesen tesz meg negyvenévi munka után, hiszen azt a munkát folytatja, amit addig is
csinált. Ha nem is nagy nemzeti jelentőségűez a szolgálat, de a "gutta cavat lapídem" elve
alapján egy ilyen VÍZcsepp is alakítani tudja az eléggé megkövesedett magyar egyházi
életet.

- Az a tény, hogy a kü/fö!dön élő magyarságnak szoros kapcsolata van a zsinat
után megújuló világegyházzal, jelentett-e segítséget az otthoni magyar egyháznak a
zsinati megújulásban? Iudott-e a külföldi magyar pasztoráció a helyi egyházaktól
zsinati megújulást átvenni és továbbadni a hazai egyháznak?

- Szervezett formában a közvetítés elsősorban a külföldi magyar könyvkiadás és
folyóiratok révén történt, amelyek képviselték, hazajuttatták a zsinati megújulás doku
mentumait, még mielőtt megjelentek volna otthon a zsinati dokumentumok magyar
nyelvű fordításai. Feltétlenül szerepet játszottak ezen a téren azok a lelkigyakorlatok,
teológiai konferenciák, amelyeket külföldön élőpapok tartottak az otthoniak sZámára. Ide
számítható az is, hogy az otthoni papjaink külföldre látogattak, velünk éltek és látták,
hogyan zajlik külföldön a zsinat által megújított katolikus élet. fgy a hazai papok
egyénenként kaphattak példát a zsinati megújulásra.

- A kü/fö!dön élőlengyeleknek kétolyanpüspökük is van, akik hivatalosan tagjai a
lengyel püspöki kamak és közvetlenül képviselik a külföldi lengyel hivek kívánságait.
Elképzelhető-e, és milyen feltétel meüett, hogy a külföldi magyar püspök is ilyen
szervezeti kapcsolatba kerüljön a magyarpüspöki karral?

- Ez megint olyan kérdés, amely sok részletkérdésre bomlik. Ha összehasonlítjuk a
magyar helyzetet a lengyel helyzettel, akkor az alapvető kívánság az lenne, hogy a magyar
egyház számára is legyen biztosítva az a szabadság, ami a lengyel egyháznak megvolt a
háború óta megszoritás nélkül, Gondolok a szerzetesekre, a szerzetesek munkájára, a papi
képzésre, a szemináriumok fenntartására és így tovább. Kiindulópontként csak ez
képzelhető el.

András Imre
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