
A REALITÁS GYŐZELME

Az 1964. szeptember 15-én Budapesten történt esemény hírét világ
szerte rendkivüli érdeklődessel fogadták. Maga az a tény, hogy a Magyar
Népköztársaság teljhatalmú képviselője, Prantner József miniszter, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnöke és Agostino Casaroli, a Szeritszék teljha
talmú megbízottja, a Rendkívüli Egyházi ügyek Szent Kongregációjának
helyettes titkára közösen okmányt írt alá s ahhoz a tárgyalások anyagá
ról közösen megszövegezett jegyzőkönyvet cserélt és fogadott el, rendkí
vüli jelentőségűnek tűnt szerte a világon a lapok hasábjain. EZlt még fo
kozta az a körülmény, hogy megjelent a Szeritszék hivatalos lapjában és
Budapesten a napilapokban VI. Pál pápának arról az elhatározásáról szóló
közlemény, hogy öt új püspököt nevez ki Magyarországra s betölti a ka
locsai érseki széket. Ezt követte az eseménysorozatban az új kalocsai
érsek és az új püspökök eiSikütétele, majd Rómába utazása a zsinatra.

Ez az eseménysor, különösen annak elseje világszerte feltűnést és ér
deklődést keltett. Az első napokban a meglepetés volt nagy, hogy azután
mindjobban átadja helyét a megértésnek. De ez természetes velejárója
minden olyan politikai ténynek és történésnek, amely kilép a megszo
kottból, változtat kényelmes megrögzöttségeken és új jelentőséget, új
szempontot vet fel s amely egyúttal felbont merev zárótalakat s ezeket
emberi kapcsolatokkal íveli át. Természetes és magától értetődőa meglepe
tés, a lelkes vagy kedvetlen meghökkenés, amikor arra ébred a szemlélő,

hogy vonalak és állások, amelyeket szinte eleve elrendelten merevnek tar
tott, váratlanul megmozdulnak. A tettek és megnyilatkozások irányító gon
dolata pedig nem a bántás, a támadás, hanem a különböző magatartások
hordozóinak 'az a benső meggyőződése, hogy önmaguk tartásának és vi
lágszemléletének megőrzésével tegyenek valami gyakorlatit a felismert
szükségletek kielégítésére az emberi viszonylatok valamelyikterületén a
béke és békesség érdekében.

Hogy mennyire új és mennyire szekatlan volt az esemény, azt semmi
sem mutatja jobban, mint az, hogy a világsajtó nyelvezete nem talált szót
igazában véve az aláírt okmány és jegyzőkönyv megjelölésére. Mondottak
modus vivendit, mondottak megegyezést, mondottak megállapodást, mon
dottak gentleman agreementet. Ez a keresgélés és bizonytalankodás az
esemény tömör megjelölése körül, mutatja legjobban, hogy valami új
történt, valami más, mint amíhez a világ közvéleménye eddig szokott
a világegyház és a szocialista tábor vagy annak egyik országa viszony
latában.

Hivatalosan mind a két fél arról adott ki jelentést, hogy okmányt
írtak alá és ahhoz csatolt jegyzőkönyvet. Ez utóbbi néhány gyakorlati
megállapodást is tartalmaz és éppen ezért talán leghelyesebb, ha az ese
ményt ezen a vonalon "részleges megállapodás" megjelöléssel illetjük. De
talán ennél is messzebbmenő jelentőségű az a körülmény, hogy a hosszú
időn át szorgalmasan és kitartóan folytatott megbeszélések során a jegy
zőkönyvbenmeg tudták fogalmazni az egymással ellentétes álláspontokat
is, az igényeket, a fenntartásokat, s kifejezhették míndkét oldalról azt a
készséget, hogy a jövőben is folytassanak véleménycseréket, hogy lehető

ség szerínt más kérdésben is megegyezésre jussanak.
Nevezhetnénk esetleg a történteket úgy is, mintha új szakaszba ér

kezett volna a magyar egyházpolitikai helyzet. A megjelölésele azonban
aligha fontosak. Tény, hogy az esemény minket, magyar katolikusokat
nem ért váratlanul, hiszen mi közvetlen közelről tudtuk figyelemmel kí-
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sémi a Magyar Népköztársaságban 1957 óta lépésrőllépésreerősödő nem
zeti egység politikai tényeit, elörelépéseités fejlődését. Ennek a nemzeti
egységpolitikának legalapvetöbb és legfontosabb tulajdonsága a realiz
mus, .az a tény, hogy két lábbal áll a valóság talaján, ezt szolgálja, ebből

indul ki és valós, fogható előrehaladást, eseményeket kíván és tud terem
teni. Míndig is volt érzék a valóság iránt a világegyházhan is, az egyházi
diplomácia mindig is tudta reálisan felmérni atényeket és eseményeket,
de ahhoz, hogy ezt a képességet a mi vonatkozásunkban kifejezésre is
juttassa, ahhoz XX/II. János pápa indítására volt szükség s arra az el
méleti megfogalmazásra, amelyet VI. Pál végzett el Ecclesiam suam en
ciklikájában, amikor felállította az egész világgal folytatandó dialógus
szükségességének értékrendjét. Elmondhatjuk tehát, hogy ennek a rész
leges megállapodásnak a hátterében a kölcsönös realizmus áll s azt is,
hogy a kölcsönös realitás adja meg tartalmat, sőt belső dinamizmusát,
továbbfejleszthetőségét.

Joggal nevezhető jelentősnek maga az esemény abban a vonatkozás
ban, hogya azocialista tábor egyik országa, a mi hazánk és a világegyház
közott került sor részleges megállapodásra. Lehet, sőt valószínű, hogy
ezen a réven az esemény mínt úttórés és útmutatás is jelentkezni fog a
jövőben. Elvégre a másfél év alatt többször folytatott eszmecserék során
mindkét fél olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek gyakorlatiasabbá te
hetik a későbbi beszélgetéseket.

Elméletileg még mcsszebbre is húzhatjuk a megállapodás jelentősé

gének vonalát. ha a világ feltartóztathatatlan egységesülésének folyama
tára gondolunk. Ha arra a tényre vetjük figyelmünket, hogy az emberek
közeledni akarnak egymáshoz, anélkül azonban, hogy feladnák önmagukat
s egyéniségük sajátosságait. Közeledni akarnak egymáshoz, de úgy, hogy
közben megőrzik a maguk életét és világszem1életét, társadalmi és gazda
sági rendjét. Színte általános már a felismerés, hogy sem kis, sem nagy
kérdések nem oldhatók meg fegyverrel, erőszakkal, csak megértéssel és
békességben. Itt Budapesten pedig egy olyan kérdésben történt részleges
megállapodás, amelyben a feleket világnézetileg áthidalhatatla:n ellentét
választja el egymástól, ám eltöltötte őket la békés együttélés kötelezett
ségének emberi tudata, az élet szolgálata, a valóság munkálása. Éppen
ezért sikerűlt la tárgyaló asztalhoz ülniök, világosan megfogalmazntok
álláspontjaikat s részlegesen meg is állapodníok, Ismeretessé vált, hogy
a részleges megállapodás a Rómában lévő Pápai Magyar Intézezre is vo
natkozik, amely ezentúl nem úgy lesz magyar, hogy magyarul ellenséges
a magyar hazához és annak kormányához, hanem úgy lesz magyar, ka
tolikus és pápai, hogy a magyar nép magyar papjai tudományos, teológiai
továbbképzésének lesz a bázisa.

Szándékosan kerültük a eimben és méltatásunkban az esemény meg
jelölésére az új szakasz vagy új korszak kifejezést. Pedig szebben, szó
nekiasabban hangoznék IS jobban illenék a magyar politikai lelkesültség
ismerős és régi szótárába. Azt hisszük azonban, hogy iCI. méltatásnak épp
úgy meg kell maradnia iCI. valóság talaján, minthogy az esemény is, ame
lyet méltatott, ott maradt, ahhoz kötődött, s annak termőtalajából nőtt

ki. Kortárs és szemtanú a politikai és közéleti esemény láttán észreveheti
új szakasz bekövetkezését, sejtheti is új korszak kezdetét, de nem az ő

dolga, hogy ezt megállapítsa, Ez is realizmus. Bízza ezt a történelemre. A
kortársnak iés szemtanúnak az a feladata, hogy szeretettel és hűségesen

- egyházhoz, hazáihoz hűségesen - dolgozzék az új helyzetben, amely
ből kifejlődhet új szakasz és új korszak is.
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