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Széljegyzetek Cserháti József püspök
könyvéhez

Most jelent meg dr. Cserháti József ny. pécsi me
gyés püspök tanulmánykötete: Ftnyvillanások a
hossza tjs7Jl1afban. A több mint 400 oldalas kötetet
úgy kezdtem olvasni, mint a zsidók a héber Bíb
liát A végén található két írás: "Eltúnt a kommu
nizmus kísértete" és "In memoriam Mindszenty
József', az eleven mába vezet bennünket: tulaj
donképpen az el6szó folytatásának is tekinthe
tők. Visszapillantás és számvetés, önkritika és
apologia sui, valamint felszólítás a jelen elkötele
zettségre, a demokratikus országépítésre. "Bár
vonulhatna be miel6bb az Országházba Mind
szenty és Nagy Imre szellemével együtt az a
megtisztult demokrácia, amiért ők feláldozták
életüket, és amely oly nehezen és csak túl lassan
akar megtisztulni. (...) Demagógia, obstrukciós
kirohanások sem ritkák. (...) A parlamentet ne te
kintsük gladiátorok arénájának, hanem lássuk
benne az emberi találkozás és egymásért levés
szentélyét." (383-384).

Cserháti püspök, aki a Német-Magyar Kollé
gium növendékeként Rómában végezte tanul
mányait, nemcsak széles látókörre tett szert, ha
nem máig is tartó kapcsolatokat szőtt a kollégi
umban tanulmányaikat folytató német és osztrák
főpásztorokkal. Magyarországon mint teológia
tanár és mint főpásztor határozottan a zsinati
egyháztant és szellemiséget képviselte, amint er
r6l most megjelent kötete II. és III. része is tanús
kodik: sürgette az egyház dialógusát, a világiak
aktivizi1ását, aránylag pozitívan értékelte a kiskö
zösségek szerepét akkor is, amikor folyt ellenük
az AEH által irányított hajsza. Határozottan az
ökumenizmus, a keresztények párbeszéde és
együttműködése mellett állt ki, jóllehet Magyar
országon az elmúlt évtizedekben az államhata
lom is akadályozta a keresztényegységtörekvést.

A legtöbb kérdőjelet Cserháti püspök cikk
gyl1jteménye I. részének margójára tettem, ahol a
hivatalos állami képviselőkkel folytatott dialógus
"dokumentumai" olvashatók: annak idején a Vi
gililfuan jelentek meg. Ezeket a cikkeket, amelyek
jó másfél évtizedet ölelnek át, annak idején a Va
tikáni Rádióból figyeltem, bíráltam is - négy
szemközt, barátilag, de adásaimban is; ugyanak-
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kor aláhúztam azokat a szakaszokat, amelyek a
"kis lépések" meggyorsítására, a kapuk tágabbra
nyitására serkentették, illetve - f6leg a nyolc
vanas években - egyre erősödő kritikával illet
ték az elnyomó hatalmat, az eufémizmussal "ad
minisztratív" intézkedéseknek nevezett, a hitéle
tet bomlasztó egyházpolitika módszereit. Akkor
ez a kritika fontos volt, hiszen a folyton hangoz
tatott "jó viszony" és a "rendezettség" jelszavai
alatt tovább tartott az ellenőrzés és az egyházi
élet megbénítása (fontos plébániákon, központi
helyeken a kollaborálő békapapok ültek, míg a
püspökök szó nélkül helyezgették el az "Isten há
ta mögé" - az AÉH-ból parancsoló "elnök-fó
pásztor" intésére - a szépen dolgozó papokat).
A mültnak szóló bírálat tulajdonképpen a jelen
nek is szólt, megértette, akinek füle volt a hallás
ra.

Cserháti püspök közel két évtizeden át a Ma
gyar Püspöki Kar titkára volt, így Vigilia-cikkei
fokozottabban figyelemet érdemeltek. Annak ide
jén, f61ega hetvenes évek második felében, túlsá
gosan sokat kellett tömjéneznie ahhoz, hogy bi
zonyos kritikákat is megfogalmazhasson. Kellett?
Itt felmerül a kérdés, hogy mennyi volt a taktika
és mennyi a kompromisszum?

A magyar főpásztora nem hívőkkel folytatan
dó párbeszéd jogosultságát és sürg6sségét igazo
landó a II. Vatikáni Zsinatra (f6leg a Gaudiumet
Spes kezdetű, az egyház és a világ viszonyával
foglalkozó okmányra) hivatkozik. Es ezt helyesen
teszi, az általa kifejtett alap- és irányelvek általá
banhelytállóak, mintegy a dialógus kiskátéját ad
ják. Csakhogy Cserháti püspök valójában az egy
házat elnyomó hatalom képviselőiveldialogizál.
Hogy Lukács Józseffel tisztázzon bizonyos elvi
kérdéseketréz nem jelent különösebb problémát.
De amikor a Kádár-rendszer kéEviselőiveL pél
dául Aczél Györggyel vagy az AÉH vezetőivel
folytatta a dialógust, tudni kellett volna, hogy a
"szabadság", "nép java", "béke" stb. szavakon
"varázs van", "hogya Teljesedés / fordítva értse
mind" (Babits, Szfttál-e lassúmtrgeket?). Mihelyt a
dialógus-elveket a magyar valóságra alkalmazta,
torzulás következett be.
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Cserháti püspök a nyolcvanas évek elején egy
re inkább feltárja a magyar társadalom súlyos
problémáit (a család szétwáltsága, abortusz, al
koholizmus, öngyilkosság, gyakorlati materializ
mus, az ifjúság céltalansága), és most már erkölcsi
1I1Rpo1crll tlOIWkozd konsunzusknes~sben, a szelida
ritás és az emberi személy transzcendenciájának
biztosítása végett folytat párbeszédet a társada
lom felel6seivel. "A remény egyik nagy biztosí
téka a dial6gus, mindent közölní, a nehézségeket
mindenki tudomására hozni, az idealisztikus,
utópisztikus elképzeléseken és vágyálmokon túl
jutva állandóan rámutatni a társadalomrombol6
hibákra is. Az egyensúly helyreállításának végül
az is reményt adhat, hogy a megoldást elsősor

ban saját magunkba szállva, emberi elmélyüléssel
kívánjuk siettetni." (Vigilia, 1982; a könyvben
195. o.)

Igen, Cserháti püspök dialógus-kísérleteiben
van haladás. Korábban - 1975-ben - még job
ban elmosta az igazi problémákat, és az állam
egyház viszonyát elemezve ilyen meghökkentő

kijelentéseket tett: "Az első egyezmény, amely az
egyház és állam köztí kezdetleges viszonyt ren
dezte, 1950-ben jött létre. Ebben a kölcsönösség
elve alapján az állam biztosította az egyház sza
bad működését,megerősítetteaz alkotmányunk
ban lefektetett vallásszabadságot és az egyházat
anyagi támogatásban is részesítette..." (67-68.
o.) Az ilyen szakaszoknál felhorkan az olvasó, hi
szen ma már ismeretes részleteiben is, hogy a
diktátor Rákosi hogyan kényszerítette ki ezt a
megegyezést. Elég ha itt Gergely Jenő most meg
jelent dokumentumkötetére (Az 1950-es egyez
mbly. A szerzetesrendek feloszlatása Magyaror
szágon. Vigilia Kiadó 1990.) utalok. Egyébként
Cserháti kötetében még ilyen kijelentéseket ol
vashatunk 1950-ről: "Amikor 1950nyarán az els6
közeledésre sor került, akkor az új társada
lomépítés egy megtett kis útszakasz eredményes
ségével már igazolni tudta, hogy az új ország
építő akarás helyes úton indult meg, bár mindkét
részról még sok id6 és er6feszítés kellett ennek
teljes belátásához és olyan elismeréséhez, mely
ból cselekvés is fakadhatott. Ma hálásak vagyunk
az akkori egyházi felelősök belátásáért. helyet
kellett biztosítani az egyház számára a szocialista
társadalomban:' (80. o. vö. még 170. és 216. o.).
Nem tudom, mit szólna mindehhez az akkor
(1950-ben) már "likvidált" Mindszenty bíboros,
akinek a szellemét Cserháti püspök most már
visszakívánja - Nagy Imrével együtt - a parla
mentbe?!

Persze, a nyugalmazott pécsi püspök beveze
tésében mindezt most már - közvetve vagy köz
vetlenül- visszavonja, önkritikát gyakorol, ami
kor "a némaságra és elhalásra ítélt egyház"-röl ír:
"A vesztett háború következményei megnyirbál
ták a magyar nép szabadságát és gúzsba kötötték
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az egyházat"; Modus vivendi keresése? a béke
papság problematikája", "A hívők és a papság
harmincéves kálváriajárása" stb. - hogy néhány
fejezetet idézzünk. Cserháti püspök most már
nyiltan és szabadon beszélhet. De akkor miért ta
lálunk ilyen kijelentéseket a Magyar Püspöki
Karról, a "vérzivataros időben" tanúsított maga
tartásáról: "Egyszeruen ki kell jelentenem: a püs
pöki Kar mindig egységes volt, ha az egyház lé
nyegét, létét érintó problémák merültek fel, így
az egyház és az állam közöttí kapcsolatok meg
ítélésében, a kapcsolatok javításában, a bennük
rejlő pozitívumok kihangsúlyozásával, egyszó
val, ami az egyház és az állam közötti párbeszé
det illeti. Többször elhangzott a vád, nem tud
tunk azonosak, hitelesek és áttörő egységben
összefogók lenni. Ez annyiban helytálló, hogya
helytállásunkat csak erőtlenül, nem eléggé hatá
rozott [módon juttattuk kifejezésre], elszántabb
fellépéssel is igazolhattuk volna. [A hibásan sze
dett mondat a szerzö kiegészítése.] Nem voltunk
gyávák, és mégis mintha túl gyakran, vagy
hosszabban is hallgattunk volna ... (36. o.) Idéz
zem megint Babitsot: "Vétkesek közt cinkos, aki
néma"...? Ha igaz az, hogy közel 60 százalékban
még szabadok voltak a püspökök, amint Cserháti
püspök egy magánkihallgatás alkalmával VI. Pál
nak vallotta, akkor bizony az egyházkormány
zásban, üldözött, jó papjaik védelmében, az or
szágos problémák (például az abortusz kérdése)
megoldásában, egységesebb, bátrabb és hango
sabb kiállásra kellett volna serkentenie őket fö
pásztori felelősségüknek. "A mulasztásokat, a
meddőségeket a félelem rovatába kell írnunk",
vallja be a következő oldalon Cserháti püs
pök.Hogyan egyeztethetőez össze az előző oldal
kijelentésével: "Nem voltunk gyávák"?

A könyv vége felé a Magyar Püspöki Kar volt
titkára már világosabban vall: "A Magyar Püspö
ki Karról az elmúlt 30 évben nemegyszer mond
ták, hogy konformista módon keresi az állam ke
gyét és a lehet6ségét annak, hogy milyen módon
lehetne együttműködniaz állammal. Németül ezt
így mondták: a Magyar Püspöki Kar hallgat a
kormányra: "regierunggehörig". A magyar
együttélés konformista emléke marad az éven
kénti húsvét másnapjára tett találkozó a Püspöki
Kar tagjai és az Allami Egyházügyi Hivatal veze
tői és feleségeik között valamely püspöki nyara
lóban vagy nevesebb történeti helyen." (377. o.)
Az ilyen "bevallások", valamint a "kompro
misszurnot nem ismerő" Mindszenty bíboros
alakja előtti tisztelgés a könyv végén, talán-talán
afelé hajlítják az olvasót. hogy megértéssel tekint
sen a nyugalmazcet főpásztorra, aki a sötét évek
ben mégiscsak a csillagfényt kereste és felvillan
totta a kibontakozás reményét.

SzabóFerenc S. J.


