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Mit jelent Lengyelországban
katolikusnak lenni?
Beszélgetés Henryk Gulbinowicz bíboros, wrodawi érsekkel

Az egyház kÖ1Üli viták nemcsak az egyház ellenségei, de a bív6 katolikusok és az
egyházhoz közelálló emberek körében is fellángoltak. Vajon a lengyel egyház
legnagyobb mértékű virágzásának vagyunk szemtanűi, vagy ez csak a felszín, amely
mögött nyugtalanítójelenségek bújnak meg? Olyanok, mintpéldáula katolikus morál
normáinak ésa bit igazságainak semmibevevése, azintellektuális és lelkielsivárosodás,
s a vallásnak csupán manifesztdcios felhasználása?

- Ön két kérdést érintett: a gyakorló katolikusság kérdését, és a hívők vallásosságát a
mindennapi életben. Kérdezi, hogy a lengyel katolikusok saját életükben hogyan tudják
ezt harmonikusan összekapcsolni. Mindannyian erre törekszünk, de ahogyan a keresz
ténység két évezredének a története mutatja, nem olyan könnyü dolog ez. A tiszta élet
célját lsten állítja az ember elé. A vallásgyakorlat a hívő ember életében óriási szerepet
játszik, és ezt semmiképpen sem lehet csupán felszínnek nevezni. A hívők számára vissza
nem térő lehetőség ez a lelki erőgyűjtésre. A szentségek, különösen az Oltáriszentség a
keresztény élet lényegéhez tartoznak. Ennek köszönhetőerrválnak jobbá az emberek. Az
egyház kiutat keres abból az erkölcsi válságból, melyben népünk él. A lengyelek milliói
térnek meg az egyházhoz, mert azt látják, hogy az értékek igazi őrzője. De ahhoz, hogy
telítődienekaz egyház tanításával, a hittel, hogy jobbakká váljanak - nem elég csupán
megtérni az egyházba. El kell jutni addig az állapotig, hogy magunkat az egyház részének, a
közösség egészének tekintsük, s együtt hirdessük az Evangéliumot, és segítsük felebará
tainkat annak életre váltásában. Maga a tény, hogy valaki vallja a hitet, még nem teszi őt
tisztává. Az emberek az egész világon, nemcsak most és nemcsak Lengyelországban,
igazolást keresnek gyengeségeikre, bűneikre,késztetést éreznek arra, hogy a tízparancso
latot, a hit igazságait és a katolikus erkölcs normáit önkényesen értelmezzék. A keresztény
életvitel, ahogyan ezt ll. János pál mindig is hangsúlyozta tanításában, nagyon nehéz
program. A bűnös ember felett érzett fájdalom mellett tudatosítani kell azt, hogy ha nem
lett volna Lengyelországban az egyházhoz való visszatérés, az ország helyzete a mostaninál
is sokkal rosszabb lenne. Nem lehet nem észrevenni a hitélet, a vallásgyakorlat és amorális
javulás közti összefüggéseket.

Vajon az emberek csak akkor hallják meg az egyház szavát, amikor erre szükségük van?
Akkor mit mondhatunk azokról a fiatal házaspárokról, akik hallatlanul nehéz körülmények
között - lakás és a létezéshez szükséges alapvető anyagi eszközök nélkül - keresztény
családi életet élnek és keresztény szellemben nevelik gyermekeiket. Ez az igazi hősiesség'
Az egyház erőt ad az embereknek, lelki békét nyújt nekik a legnehezebb körülmények
között is. Ne feledjük soha, hogy a kereszténység tanításai mindenkihez szölnak, de
különösen a gyengékhez és a bűnösökhöz. A hit, az egyház segít felemelkedni az
elesettségből.

623



Az Ön második kérdésében olyan vélemény tükröződik a lengyel katolicizmusról,
melyet régóta a szememre vetnek: ez az "intellektuális és lelki sekélyesség", valamint a
vallásosság "manifesztációszerú" gyakorlásának és értelmezésének vádja. Biztosan van
olyan templom Lengyelországban, amelytől tanulhatnának a többiek. De nehéz dolog
egyetlen templomot kiválasztani és ennek példáját "sokszorosítani". Erre a lengyel
egyháznak nincs szüksége. Az egyes templomoknak - mint az embereknek - vannak
erényei és bűnei is. A "templomot" sok templom tapasztalatából kell felépíteni. Hogyan
lehet azt Iernérni, hogy melyik templom felszínes és melyik nem? Úgy vélem, hogy a
lengyel egyházat nem lehet azzal vádolni, hogy intellektuálisan vagy lelkileg lapos vagy
sekélyes lenne. A kérdéshez visszakanyarodva: a lengyelek vallásosságát lehet-e manifesz
tációs jellegűnektekinteni. A manifesztáció szó a lengyel egyházról alkotott vélemények
ben inkább pejoratív színezetü, ahogyan a törnegröl, a gyűlésekről beszélünk, mely a
résztvevőket belsőleg nem mozgatja meg eléggé. Azzal is vádolják a lengyel katolikusokat,
hogy a hitet csoportosan, tömegben gyakorolják. Azok, akik kívülről szemlélik a lengyel
katolicizmust, hajlamosak azt hinni, hogy ennek legszemmelláthatóbb megnyilvánulása az
úrnapi ünnepség. Ennek az úrnapi körmenetnek évszázados hagyományai vannak. Vajon
manifesztációs jellegűnek lehet-e nevezni a jasna Góra-i szent ereklyéhez vivő zarándok
utat, körmeneteket is? Vajon azt a tényt, hogy valaki néhány száz kilométert zarándokol
esőbenés szélben, forróságban és hidegben, gyakran fájdalmas sebekkel a lábán, lehet-e a
meglehetősen pejoratív értelemben használt tüntetés szöval jelölni? Vajon manifesztációs
jellegűnek lehet-e nevezni a hívők hosszú sorát az áldozásnál, melyeket gyárakban,
üzemekben szerveztek a sztrájkoló munkások részére. Ide tartoznak azok a szentmisék is,
melyeket egész Lengyelországban tartanak a hazáért, és amelyeken talán részt vesznek
olyanok is, akiket csupán a haza iránti szeretet vitt a templomba. Vajon lehet-e csak
manifesztációként kezelni a pápa utolsó látogatásakor a milliós tömeg részvételét a
miséken és pápai üdvözléseken/ A lengyelek tömeges vallásgyakorlását inkább másfajta
szemszögböl kellene megközelíteni. Azok, akik részt vettek a II. János Pál lengyelországi
látogatásakor rendezett ünnepségsorozaton. vagy a jasna Góra-i zarándokok igazán nem
emlékeztetnek arc- és érzésnélküli tömegre. A sokezres tömegeket Istennel és a
felebarátainkkal való egyesülés kapcsolja össze az imában. A közös imához a lengyelek
milliói hajtanak fejet és ennek nem csupán nemzeti és társadalmi indíttatása van, noha ez
sem elhanyagolható. Ezekben az imákban szerepet játszanak az egyéni indítékok is:
vezeklés a saját és a közelállók bűneiért,a hálaadás Istennek a tőle kapott gondoskodásért,
és az isteni segítségbe vetett hitért és reményért.

A lengyelek tömeges részvétele a liturgiákon, az egyházi életben avval a semmivel össze
nem hasonlítható lengyel történelmi hagyománnyal magyarázható, melyben például a
lengyel egyház a háború után találta magát, valamint abból, amely a lengyel személyes lét
és társadalmi lét közösségéböl fakad. Vajon elmondhatjuk-e, hogy a lengyel egyház most
virágkorát éli? Nem, nem hiszem, hogy a kortárs objektív véleményt mondhat erről. A
lengyel egyház halad a maga által választott úton és bizonyára nem könnyű ez az út.

- A lengyel katolikus egyház 1945 utáni politikai helyzete nem volt kedvezőnek
mondható, működéseazonban igencsak eredményes volt. A népi vallásosság gyökerei
hez való visszatérés mellett a tömegkultúra különböző új formái is felhasználásra
kerültek. Ezpedig az ideológiai ellenféltőlátvett módszerek alkalmazását isjelentette:
jelszavak, megafonok. transzparensek és dekorációs eszközök jelentek meg az
egyházban. Vajon ezek a kifejezési eszközök nem ronthatják a vallásos tartalmat?

- Fordítsuk meg a kérdést: kinek hozott hasznot a népi vallásossággal való szakítás?
Egyetlen templomnak sem. Az egyház Lengyelországban csak kárát vallotta ennek.
Lengyelországban nem akarnak úgy egyházi közösségeket építeni, hogy az egyház szemet
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hunyjon a hívők valós társadalmi és vallási helyzete felett, figyelmen kívül hagyja
hagyományaikat. A háboru utáni éveket úgy tekinthetjük, mint a lengyel egyház harcát az
állam által programszerűen meghirdetett ateizmussal szemben. Miután az államtól
függött úgyszólván minden, a hívőknek védőpajzsok rnögékellett bújniuk. Egyhívő ember
számára ugyanakkor lehetetlenség volt egyszerre szolgálni az ateista államot és az
egyházat. Sok lengyel lelkiismereti drámájának éppen ez a gyökere. Sokan elbizonytala
nodtak ekkor, ám a nyolcvanas évekre ezek az "eltévedtek" meglelték az egyszerű utat
Istenhez. Nehéz lenne előremegmondani, hogy a jelenkorproblémái hova vezetnek. Nem
osztom azt a nézetét. hogy az egyházban a tömegkultúra új formái váltak volna jellemzővé,
ami pedig az ideológiai ellenféltól átvett módszerek alkalmazását is jelentette. Úgyvélem,
éppen fordítva volt. A nagy egyházi ünnepségek rendezése nagyon régi hagyomány. A
tézisek, tételek alkalmazása - vagya propaganda nyelvezetével szólva - a jelszavak pedig
hiányoztak a lengyel egyház 1945 utáni tevékenységéből.Az utolsó tíz esztendőben az
egyház tömegszervezeti jellege vált meghatározóvá. Természetszerűlegez az egyházi élet
mindennapjaiban is megmutatkozik: jó példa erre a nagy kilenced az ezeréves évforduló
előtt. Amennyiben a technikai-műszaki fejlődésről és ennek alkalmazásáról van szö az
egyházi életben, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egyszerűen szükségszerűség, Nehéz lenne
elképzelni egy nagy templomi ünnepélyt hangosítás nélkül.

A templomok alkalmi dekorációjának mínösége véleményem szerint a társadalom
képzőművészetikulturális színvonalának tükröződése.Azonban nehéz ezekről a dolgok
ról úgy beszélni, hogy a vallási tartalom ne szoruljon háttérbe.

- Vajon az a helyzet, amelyben azegyház még anyagi értelemben is"a siker oázisa"
- hiszen az országban még mindigazegyház van a legjobb erkölcsi-anyagihelyzetben
-, nem fenyeget-e az egyház és a társadalom kettészakadá.sával?

- Nem világos számomra a "siker oázisa" kifejezés, vagy ahogyan később folytatta:
"anyagi értelemben is". Úgy gondolja, hogy az egyház anyagi helyzete tényleg olyan jó?
Végül is könnyű ezt mondani és nagy hozzáértéssel állítani a pénzügyi hatóságok részéről.

Az egyház anyagi lehetőségéről a hívők döntenek. Ők vállalják magukra az új templomok,
sekrestyék, plébániák építését. A közös cél érdekében a hívők önként vállalnak munkát,
örülnek az eredményeknek. szép és maradandó emléket hagynak maguk után, mely a
következő nemzedéket is szolgálja. A dolog Végül is másként áll, nem úgy, ahogyan azt az
Ön kérdése sugallta. Nem kívánok elmélyülni az egyház anyagi helyzetének elemzésében.
Sok szempontból rosszabb a helyzetünk, mint más időkben. Megemlítem, hogy az
egyházközségek harminc százaléka nem tudja a legalapvetőbb dolgokat biztosítani
önmagának, plébániájának.

- Még a felületes szemlélű is észreveszi, hogy a legnehezebb helyzetben a lengyel
falu van, legalábbis az ország néhány részében. Vajon ezen lehet-e változtatni?

- Ezek a jelenségek elsősorban ott tapasztalhatók, ahol a falvak elvesztették eredeti
jellegüket, ott, ahol a lakók már nem az egyéni gazdák soraiból kerülnek ki és helyüket az
egyházközségben olyanok foglalják el, akik nem a faluban dolgoznak. Olyan emberek, akik
sok időt töltenek el a vonatokon és az autóbuszokon, kora reggel elutaznak otthonról és
késő este érkeznekhaza. Ezeknél az embereknél a belső pusztulásnak, a lelki és a kulturális
élet teljes kihűléséneklehetünk tanúi. Egész életük rohanás, normális családi kapcsolatok
nélkül élnek, s ez gyakran eredményezi a vallásosság gyengülését is. Vallási válságról
azonban nem lehet ott beszélni, ahol a 'földművesek ősidők óta művelik földjeiket és
folytatják apáik tevékenységét. Ezek a helyek - ezt túlzás nélkül állíthatjuk - a
katolicizmus és a lengyelség bástyái. Ott igenis megőrzödtekaz egészséges hagyományok,
a vallási szokások, liturgiák. Sokprobléma van a vallástanítással az úgynevezett falusi közös
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iskolákban, ahová több faluból járnak be a gyerekek. A falusi plébános rendszerint
semmilyen segítséggel sem rendelkezik. Az ilxen helyeken fiatal papra lenne szükség,
akinek könnyebben megy a kapcsolatteremtés az ifjúsággal, könnyebb eloszlatnia az
ifjúság kételyeit. Lengyelországban nem panaszkodhatunk arra, hogy kevesen jelentkez
nek a fiatalok közül papnak, azonban mégis kevés van belőlük.

- Vajon miért van az, hogy a lengyel katolikusok, akik sziuesenjárnak templomba
és bókezűen adakoznak annak építésére, olyan gyakran tagadják meg az adományt
felebarátaiktól?

- Ez az ötödik kérdés az ötödik megközelítési módja a lengyel katolikus magatartás
értelmezésének. Én ezt a kérdést továbbra isvédem, s nem csupán azért, mert lengyel püspök
vagyok, Visszatérve arra a kérdésre, mely a katolikus segítőkészséghiányát kifogásolja, nézzük;
csökkenő V.JgY növekvő irányt mutat-e?A háború után az egyház szinte valamennyi karitatív
funkcióját elvesztette, helyesebben: megfosztották tőle. Az állam a saját mindenhatóságába
vetett hitének mítoszát terjesztette. Megbénította a társadahni kezdeményezéseket, ezzel az
elesettségre és a szegénységre irányuló részvétet, megsemmisítette a jószívűség hagyo
mányát. A nyolcvanas években - a társadahni fenyegetettség éveiben - széles körben
újjásZÜletteka karitatív kezdeményezések. A hívők tudatosan segítették a rászorulókat. Sokat
beszélhetnék a Karitatív Bizottság akkori tevékenységéről Wrodawban: odaadásukról,
áldozatvállalásukról, melyröl az emberek tanúbizonyságot tettek. De ez már más téma,
nagyobb figyelmet kíván annál, semhogy két szóban elintézhetnénk, de nem feledhetőaz az
ajándékakció, melyben a wrodawiak százai vettek részt. Az utóbbi időben mintha
hanyatlásnak indult volna a nyolcvanas évek elején megindult karitatív mozgalom. Alighanem
ez mindig ígyvan, a fellendülés után apály következik be. Nem lehet azonban azt állítani, hogy
minden visszatért volna a hetvenes évekbeli állapothoz.

Újabb kezdeményezések születnek. Nézzünk néhányat közülük: az Albert Testvér
Társaságnak mind újabb és újabb csoportjai jönnek létre, törődnekaz otthontalanokkal,
pedig az állam részéről gyakran ütköznek ellenállásba. Ennek ellenére folytatják nehéz
munkájukat, segítenek a súlyos vagy halálos betegeknek, sokat hallunk felőlükGdanskban
és Krakkóban, nem is szólva a fiatalok és a gyerekek csoportjairól, akik segítenek az arra
rászoruló kortársaiknak. együttmüködnek a testvérekkel. A plébániák szarnos karitatív
csoportja is mindenfajta állami dotáció nélkül működik. Nem úgy áll tehát a dolog,
ahogyan Ön azt a kérdésében sugallta. Úgy vélem, mindent meg kellene tennünk, hogy
javuljon a helyzet, hogy a társadalmi-gazdasági reform második szakasza kielégítse a
szükségleteket, enyhítse a szenvedéseket. Hogy sikerül-e mindez, majd a jövő megmutatja.

- Azt mondják, hogy az egyház Lengyelországban klerikális, hogy világiaknak kevés
helyük van benne. Vajon az utolsó püspöki szinodus óta van-e változás ezen a téren?

- Az egyháZ tevékenységét nem kell feltétlenül a "haladás" vagy a "visszalépés"
fogalmával meghatározni. Sok ország egyháZának életéből viszont hiányoznak azok a
lelkészi kezdeményezések, melyek Lengyelországban igen erősek.A nem gyakorló hívők

látszólagos passzivitása talán abból fakad, hogy az egyháZ "szolgáltat és ezért követel".
Nagyon fontos feladat a lengyel egyháZban ennek az állapotnak a leküzdése. Ezért jöttek
létre az egyházközségi és a lelkészi tanácsok, amelybőlpéldául a wrodawi püspökségben
egyre több és több van. Így a világiaknak is nagy szerep jut az egyházközségek életében. Ez
a jelenség a mültban nem volt ilyen általánosan elterjedt.

A lengyel egyháznak nincs olyan égető szüksége arra, hogy - mint Nyugaton - laikusok
végezzék az egyházi teendőket. Nálunk inkább az a feladat, hogy segítsenek a karitatív
munkában, abból vegyék ki résZüket. Nagyon fontos a segítség például a katekizmus
tanításában. Alsó-Sziléziában három intézményünk van, amely a világi oktatók felkészíté-
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sével foglalkozik, jelentős számban részt vesznek ebben a ministránsok is. Nagyon sok világi.
személy működikaz egyház családi tanácsadójában is. Felkészítésüket segíti a Wrodawban
működőTeológiai Továbbképző is. Ha ráadásul számba vesszük a Keresztény Kulturális Hét,
a Katolikus Értelmiségi Klub, a Lelkészképző világi tagjait, elmondhatjuk, hogy Lengyel
országban a világiak részvétele az egyházi munkában nem is csekély.

- Hogyan értékeli a lengyel egyház intellektuális rangját az ország életében,
összehasonlítva a nyugat-európai országokkal . . .

- Az egyház történelmi tapasztalatai Lengyelországban azt mutatják, hogy a lengyel
filozófiai és teológiai gondolat mind nagyobb és nagyobb érdeklődésre tart számot,
sokakat inspirál. Vegyük például a lublini Katolikus Egyetem világszerte ismert filozófiai
iskoláját, vagy a Pápai Teológiai Akadémia tagozatait. Nagy felelősséggel közvetítik a
hívőknek a lengyel teológiai gondolatot, alakít ják a vallásos gondolkodást.

Hogy a lengyel vallásfilozófiai iskola mégsem ismert annyira Nyugaton, annak oka a
lengyel nyelv elszigeteltsége. Ezeket a munkákat a világnyelvek segítségével hozzáférhe
tőbbé kellene tennünk. Megfigyelhetjük, hogy a Rogier, Aubert és Knowles által
szerkesztett nagy, ötkötetes egyháztörténet milyen kevés figyelmet szentel a lengyel
egyház történetének. Alig hivatkoznak a lengyel egyháztörténeti munkákra. Mi ennek az
oka? Semmi esetre sem a lengyel egyház jelentéktelensége.

- 1981 decembere után az egyház számos értelmiségi és alkotó ember számára
nyújtott menedéket: itt találták meg - I1.]ános Pálpápa szavaivalélve -"aszabadság
terét", melyet máshol hiába kerestek volna. Milyen fordulatot jelentett ez az egyház
számára? Milyen változást? Mely lehetőséggel tudott élni az egyház és mellyel nem?

- Korai lenne még elmulasztott lehetőségekrőlbeszélni. Nagyon megörvendeztetett
bennünket, hogy a lengyel nemzeti kultúra, művészetés tudomány képviselői,akik hosszú
ideig esetleg más utakon jártak, megtalálták az egyházhoz vezető utat. Hisszük, hogy
tudatosan és meggyőződéssel lépték át ezt a küszöböt és az egyházban nem csupán új
mecénást kerestek.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az alkotó értelmiség nem csupán
ellenállásból választotta az egyházhoz vezető utat, hanem a keresztény közösség is
gazdagodott velük.

Hisszük, hogy nincs okuk a kiábrándulásra. Az egyház a saját lehetőségeihez képest
igyekszik nekik segítséget nyújtani. Ön is tudja, hogy Wrodawban sok minden történt
ezen a területen. Az egyházi alkotöközösség kétévenként, májusban szervez országos
képzőművészetikiállítást "Út és Igazság" címmel, melyet szímpözíum is kísér. A Teológiai
Akadémia már tíz esztendeje évenként rendez ilyen jellegű rendezvényeket "Keresztény
Kultúra Hete" néven, amelyen részt vesz az egész város. Ezek a rendezvények azt is
bizonyítják, hogy a lengyel egyház nem klerikális: az oltár előtt - a püspökök és papok
mellett - világiak százai beszélnek a hívőkhöz.

Természetesen az egyháznak óvatosnak kell lennie: nehéz lenne a templomban olyan
színművet előadni, melynek eszmeisége a keresztényeszmeiséggel ellentétes. Azt
kívánom az alkotó lengyel értelmiségnek, hogy mindig azt találja meg a templomban 
ahogyan ezt II.János pál rnondta a varsói Szent Kereszt Templomban -, amit keres: "azt a
szabadságot, melynek sajnos máshol hiányát érezzük ...", és hogy átérezzék az evangéliu
mi értelemben vett szabadságot.

- A Szentatya a nyelvre hivatkozott, mely elvezet az értelmiségiek, művészek, a
kultúra embereinek "szel/eméhez és szívéhez". Milyen legyen ez a nyelv? Vajon az
egyház intézménye megtalálja az ehhez a nyelvhez vezető utat?
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- Az egyháznak mindig egy volt a nyelve - és ez az Evangélium nyelve volt. Ez az
igazság, a jóság, a szeretet, a másik ember tiszteletének a nyelve, az emberi méltóságé.
Ezen a nyelven szöl az egyház mindenkihez. Meggyőződésem,hogy ez a nyelv hozta a
templomba az értelmiséget, a művészeket. Az egyház nagy sikere, ha ez a nyelv az
értelmiség nyelvévé is válik

- Sokan kétkedéssel figyelik a - nevezzük így - "politikai indokok alapján"
tőrténőáttérést és gyakran elítélően nyilatkoznak róla. Vajon ez így van?

- Ez téves nézet. Ha valaki csalódott a hamis értékekben és más érték felé közeledik,
semmiképpen sem elítélendő.Hiszen az egyház történetében már számos példa volt erre.
Minden áttérés az isteni kegyelem műve és a szabad emberi akaraté. Az egyház minden
jóakaratú ember menedéke, olyanoké, akik Istent és a másik embert keresik.

- 1984-ben óriási vihart jőlkavaró nagy esemény volt btborosunh előadása a
párizsi Centre du Diatogue-ban a lengyel i.ffúságról. Milyen a lengyel i.ffúság ma, az
egyház reménysége vagy inkább aggodalomra ad okot?

- Ifjúságunk feltétlenül reménységünk. Sőt büszkeségünk! Hiszen a legnehezebb
körülmények közül (a nélkülözésből.szétszakadt családokból, rossz iskolákból, rosszul
működőmunkahelyekről) jönnek ezek a fiatalok és megtalálják - az utóbbi időbenegyre
inkább növekvő számban - útjukat az Istenhíthez. a keresztény eszmeiséghez és a
hazához való hűséghez, noha ez a haza ma igazán sanyarú helyzetben van.

- Hogyan értékeli az egyház társadalmi tekintélyét? Például az augusztusi
antialkoholista jelhívás: "Ne igyál augusztusban!", csak korlátozott sikereket ért el.
Vajon az emberek csak akkor hallják meg az egyház hangját, ba ez nekik kényelmes?

- A tekintély mindig fakad, növekszik, táplálkozik valamiből. A tekintély megszerzé
sének egyik módja a szolgálat. A lengyel egyház évek óta ezen az úton halad, évszázadok
óta a nemzetet szolgálja. Nem fogok a témában elmélyedni, mert a lengyel egyháznak a
nemzet életében betöltött szerepe közismert. Kevés azoknak a száma is, akik a lengyel
egyház társadalmi tekintélyében kételkednének. Vajon az alkoholellenes küzdelemben
betöltött szerepet össze lehet-e kapcsolni a tekintély kérdésével? Nehéz lenne az egyházat
felelőssé tenni a lengyelországi alkoholizmusért. Az egyház társadalmi befolyását
tudatosan korlátozták az utóbbi években, tevékenységet igyekeztek háttérbe szorítani.

Az augusztusi alkoholellenes felhívást nem lehet statisztikai adatokkal jellemezni, nem
bízhatunk ezekben az adatokban. A legnagyobb probléma az, hogy az alkoholisták olyan
társadalmi csoportokból kerülnek ki, melyek süketek mindenfajta jóra, nem vesznek részt
semmiféle mozgalomban és az egyháztól is távol állnak. Olyan ernberek ezek, akiknek
nincs semmiféle lelki életük. Komoly segítségre van szükségük.

Az alkoholellenes küzdelem eredményességének gyökereit Lengyelországban a családi
életben kell keresnünk, azaz olyan politikai-társadalmi-gazdasági feltételeket kell teremte
ni, melyhen az egészséges családi élet biztosított. Hiszen a belső életre leginkább a család
tud nevelni. Ha már a tekintélyről van szó, meg kell jegyezzük, hogy napjainkban, amikor
csökken a hatalom, a hivatal, az intézmények tekintélye, növekszik az egyes személyiségé.
Ez nagyon ígéretes változás. Kívánjuk magunknak és minden embertársunknak azt, hogy
gyermekeik számára ilyen tekintélyt jelenthessenek az édesanyák és az édesapák. (Res
Publica, 1988/2.)

Jacek Moskwa
Csisztay Gizella forditása
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