
LUKÁCS LÁSZLÓ

Az amerikai püspöki
kar 1989-ben elhatá
rozta, hogysegítségére
siet a kommunizmus
alól felszabaduló or
szágok egyházainak.
Érsek Úr áll annak a
bizottságnak az élén,
amelyezt azakciót irá
nyítja.Az elmúltévek
ben többször bejárta a
térséget. Hogyan ösz
szegzi az elmúlt évek
tapasztalatait?

Nem sietnek-e a hely
béliek segítségére a
szaktanácsadás szint
"' 7Jen.

Vajon ezekazegyház.ak
helyesen ismerik-e fel
szükségleteiket?

Theodore
McCarrick érsekkel
Hálát adunk Istennek azért, hogy segíthetünk Közép- és Kelet-Eu
rópa egyházainak. Sajnos a szükségletek óriásiak Magyarországtól,
Csehországtól kezdve a volt Szovjetunió államaííg, nekünk pedig
korlátozottak az anyagi eszközeink. Ez a legfájdalmasabb a mun
kánkban: l átjuk, hogy a lehetőségeink messze nem állnak arányban
a szükségletekkel.

A másik probléma ennél bonyolultabb. Hogyan tudjuk megálla
pítani azt, hogy mire van szükségük ezeknek az egyházaknak ott,
a helyszínen? Ezt mi nem döntheljük el innen, Amerikából. De a
helybéliek is segítségre szorulnak abban, hogy a valós szükséglete
ket reálisan mérjék fel, és fontossági sorrendet állítsanak fel az igé
nyek között. A helyi püspöki karoknak hosszú előkészítőmunkával
kell felmérniük, hogy melyek a legfontosabb szükségleteik, miben
szorulnak leginkább segítségre. Ezért arra bátorítjuk őket, hogy ezt
ők maguk döntsék el közös tárgyalásokon. Állítsanak fel fontossági
sorrendet, lehetőleg országos, nemzeti szinten.

Katasztrófa lenne, ha sorra egymás után érkeznek az igények, kér
nek tőlünk anyagi segítséget különböző célokra, és egy-két eszten
dő után kiderül, hogy valójában nem is ezekre lett volna a legin
kább szükségük, s akkor más feladatok támogatására kémek újabb
segítségeket. Korlátozott anyagi lehetőségeinkmiatt ezt a pazarlást
semmiképpen sem engedhetjük meg.

A helyi egyházaknak kell tehát dönteniük az anyagi források
felhasználásáról, a legfontosabb igényekről. Ezt azonban csak úgy
tudják eredményesen megtenni, ha először pontosan, tárgyilago
san, részletesen elkészítik lelkipásztori tervüket az egyház újjáépí
tésére, ha végiggondolják a legfontosabb szükségleteket, igényeket,
kitúzik céljaikat: mire van elsősorban szükségük a helyi egyház
újjáépítésében: a szemináriumok, a katolikus iskolák, a katolikus
sajtó támogatására vagy más egyébre?

Eleinte sok volt a tapogatózás, a bizonytalankodás, időbe tellett,
amíg ezt a fajta hosszú távú tervezést meg tudták kezdeni. Szá
mukra is váratlan volt, hogy egyszerre minden lehetőségmegnyílt
számukra és válogatniuk kellett, hogy melyiket ragadják meg. Em
lékszem, amikor ezeknek az országoknak a püspökeivel először
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Hogyan készüljenek a
lelkipásztori tervek:
egyfuizmegyei vagy
nemzeti szinten?

Érsek úr tehát a kolle
gialitás er6södését vár
jaezekben azországok
ban?

Az egységr61 beszél
tünk. Ebben a térség
ben viszontkülönösen
élesen jelentkeznek az
etnikai, nemzeti, nem
zetiségi feszültségek,
amelyek ma sokfelé
megosztják a világot,
s6t olykor sajnos az
egyházat is.

találkoztam, és megkérdeztem tőlük, hogy mire van szükségük,
akkor egy csodálatos és hatalmas kívánságlistát nyomtak a kezem
be. Erre egyetlen válaszom az lehetett, hogy mindez nagyon szép,
de most üljünk le, és állítsunk föl fontossági sorrendet a kívánságok
között. Ez a fogalom - "prioritás" - sokáig mintha ismeretlen lett
volna Közép- és Kelet-Európában, Szerintem az egyházak vezetői

nek az első és legfontosabb dolga, hogy gondolják végig helyzetü
ket/ adottságaikat, lehetőségeiket,céljaikat, és ennek alapján állítsák
össze lelkipásztori tervüket. Csak ennek ismeretében lehet az anya
gi szükségletekről beszélni. Azt gondolom, hogy ennek a felelős

tervezésnek a megtanulása volt talán az egyik legfontosabb és leg
első eredményé a mi a segély-akciónknak

Elsősorbannemzeti szinten, viszont ilyen nemzeti tervet csak közös
összefogással lehet elkészíteni. Ez természetszerűen összehozta
egymással a püspököket. Akciónk másik eredményének azt érzem,
hogy segítette a püspöki karok egységes kollégiummá kovácsoló
dását. Segítette őket abban, hogy összedolgozzanak, hogy rend
szeresen beszéljék meg egymással feladataikat. A kommunista
időkben erre nem nagyon nyílt lehetőségük. Nem volt arra mód,
hogy nyugodtan és szabadon gondolják végig az igényeket és a
feladatokat, egyeztessék az elképzeléseiket egymással, és közös cse
lekvési programot alakítsanak ki. Most ezt már megtehetik, mi pe
dig bátorítani akarjuk őket abban, hogy tegyék is meg.

Igen. Mi az egyéni terveknél, az egyes egyházmegyék terveinél fon
tosabbnak tartjuk a nemzeti programokat, ahol több egyházmegye
vagy egy ország összes egyházmegyéje közös szükségleteinek ki
elégítését célozzák, vagy pedig nemzeti programok megvalósítását
tűzik ki célul. Mindenképpen az országos programokat részesítjük
előnyben, azokat, amelyek nemcsak egy egyházmegyét vagy egy
intézményt érintenek, hanem az egész egyháznak az életét tudják
erősíteni. Ez erősítené az egység érzését is. Az egységet egymással,
a Szentatyával és a világ többi egyházaival.

Ezt csakugyan a térség egyik legnagyobb veszélyének érzem, gon
doljunk csak Romániában a kisebbségi kérdésre, vagy a hajdani
Jugoszláviára és az ott folyó rettenetes háborúra. Az egyháznak azt
kell hirdetnie és példájával tanúsítania, hogy az emberiség egyetlen
családot alkot, és hogy egy-egy ország nemzetiségeinek is családias
egyetértésben kell élniük egymással. Az egész emberiség számára
létfontosságú üzenet ez: minden népcsoportnak, minden nemzeti
ségnek megvan a maga sajátos értéke, és egymás kölcsönös tiszte
letében kell élniük az embereknek. Mindegyik nemzet és nemzeti
ség fedezze fel önmaga és a többiek értékeit, és tudjanak kölcsö
nösen egymásnak ajándékává lenni az egyházban.

Én vagyok a migrációs bizottság vezetője az amerikai püspöki
karban. Az etnikai kérdésekkel itt folyamatosan foglalkoznunk kell.
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Melyek az etnikai
szempontból legveszé
lyeztetettebb régiói ma
a világnak?

Ésamenekültek, akiket
elűztek otthonukból,
hazájukból?

Az idegen-gyűlöletet

mennyiben függ össze
a menekültek kérdésé
vel?

Alapelvemnek érzem az angol mondást, hogy senki sem idegen,
legföljebb olyan ember, akivel még nem találkoztam. Barátok, akik
kel még nem találkoztunk eddig. Azt gondolom, hogy éppen az
egyház vezetheti el az embereket ehhez a szemlélethez. Valósággal
provokálnia kell a társadalmat: nevelni ennek az elvnek az elfo
gadására, segíteni a megbékélést a különbözö nyelvi és etnikai
csoportok között. Ma az egyház egyik legfontosabb szerepe ez
lehet, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

Persze elsősorban a Balkán jut eszembe. Nem tudom elfelejteni Horvát
országot, ahol a lakosság 5O%-a kényszerül a lakóhelyétől távol élni. Ha
ezt amerikai viszonyokra lefordítom, azt jelentené, hogy 40 millió ember
él a lakóhelyéről száműzve. Gondoljuk csak el, milyen nehéz ezeknek
az embereknek a számára egészségügyi ellátásról, nevelésről, közok
tatásról, biztonságról gondoskodni, milyen nehéz számukra bizton
ságos és békés otthon lehetőségénekmegteremtését biztosítani. A bal
káni kérdést igen súlyosnak érzem ma világviszonylatban is.

Vég nélkül sorolhatnám az országokat, a katasztrófa sújtotta terü1eteket.
Elsőként talán a volt Szovjetunióra kell gondolnom. A német nemzeti
ségekre, akiket Sztálin idején erőszakosan telepítettek ki a lakóhelyükröl,
s most szeretnének visszajutni eredeti lakóhelyükre, vagy pedig Német
országba. Azután az oroszokra, akik el akarják hagyni Oroszországot,
vagy azokra, akik éppen most készülnek vissza eredeti hazájukba, mely
ből menekülni voltak kénytelenek. Folytassam? Kaukázus, Örményor
szág, Grúzia, Azerbajdzsán... S aztán a többi kontinensen: Afrika sokat
szenvedett országai, Ruanda, Szomália és a többiek, ahol szinte nem is
látszik a megoldásnak a lehetősége.

Itt az Egyesült Államokban pedig az a gond, hogy igen nagy
számú menekült érkezik folyamatosan. Főleg az igazi menekül
tekre gondolok, akiknek nem adják meg a menekült státust. Nem
ismerik el hivatalosan a létüket és az itt-létüket. Itt az ideje, hogy
újra fogalmazzuk azt, hogy kiket is értünk menekülteken. Modem
társadalmunkban könnyen hajlunk arra, hogy elutasítsuk az ide
geneket, sőt gyűlöljük őket. Hajlamosak vagyunk a xenofóbiára,
az Egyesült Államokban ez aggasztóan jelentkezik, Európában pe
dig elsősorban Németországban.

Washingtonban a püspöki kar menekültügyi irodájában a szakem
bereink folyamatosan arra hívják fel a figyelmünket, hogy egyetlen
törvényt sem adnak ki itt az Egyesült Államokban anélkül, hogy
ne tartalmazna valamilyen diszkriminatív intézkedést az idegenek
kel szemben. Ha egy nemzeti katasztrófa miatt a kongresszus tör
vényt hoz a bajba jutottak megsegítésére, akkor szinte minden eset
ben hozzáfűznek egy megszorítást, hogy ne adjanak segítséget
azoknak, akiknek nincsenek okmányaik, ne segítsék a bevándorlá
kat és a menekülteket, tehát a "valódi amerikaiakat". A közoktatás
ról, az egészségügyről szóló törvényekben is föllelhető az idege-
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Mit tehet az egyháza
szegényekért az egy
házköziisségén belülés
a társadalomban?

Az egyház prófétai hi
vatásának szokták ne
vezni ezt a Jellépést az
ember védelmében. Ez
tehát két úton történik:
egyJeldl a médiumokon,
másJelól a törvényhozá
son keresztül?

nekkel szembeni diszkrimináció. Igyekszünk harcolni ez ellen a
törvényhozásban, elsősorbanazonban mégis arra törekszünk, hogy
a saját híveinket tanítsuk meg az idegenek megbecsülésére és sze
retetére. Saját híveinken túl azonban a kormányzatot is próbáljuk
meggyőzniarról, hogy Amerikát éppen az tette naggyá, hogy nyi
tott volt a világ előtt. Az emberi törvényeknek mindig harmóniá
ban kell lenniük az isteni törvényekkel, és tekintettel kell lenniük
arra, hogy az emberiség egyetlen családot alkot. Mindnyájan ennek
a családnak, az Isten családjának vagyunk tagjai, gyermekei.

Kezdjük az egyházzal. New Jersey államban a legnagyobb egész
ségügyi hálózatot az egyház tartja fenn. Mi biztosítunk a legtöbb
ször otthont a hajléktalanoknak. Mi adunk ételt a legtöbb éhezőnek,

az egyház gondoskodik a legtöbb szellemi és testi fogyatékosról.
Ezt elsődleges kötelességünknek érzem, hogy nyitottak legyünk a
bevándorlók, a menekültek, a bajba jutottak, a szegények gondjai
iránt. Azért említem első helyen a bevándorlókat, mert ez az egy
házmegye jórészt bevándorlókból, menekültekből áll. Ezt az egy
házmegyét bevándorlók hozták létre. Legalább húsz különböző

nyelven mondanak misét az egyházmegyében minden vasárnap.
Az egyháznak be kell fogadnia minden érkezőt, minden otthont
kereső menekülöt, nyitva kell állniuk az iskoláinknak, a kórháza
inknak az ő számukra. Minden szociális intézményünknek rendel
kezésükre kell állnia, ha bajba jutnak, ha otthontalanná lesznek, ha
nincs elegendő ennivalójuk. Azt hiszem, hogy ezt a gondoskodást
nem szabad abbahagynunk még akkor sem, ha anyagi forrásaink
megcsappantak. Az emigránsok éppen úgy tagjai az emberi család
nak, mint bárki más, és róluk különös szeretettel kell gondoskodnunk.

Ami pedig a kormányzatot és a társadalmat illeti, ezeknek ide
genellenes tendenciáit folyamatosan figyelemmel kísérjük. Rend
szeresen fordulunk beadványokkal a kongresszushoz, és elmond
juk, hogy a mi véleményünk szerint hogyan kell bánni helyesen,
emberségesen a menekültekkel. Nem győzzük hangoztatni, hogy
meggyőződésünk szerint az Egyesült Államok költségvetésében
kell lennie annyi pénznek, amellyel a menekültekről lehet gon
doskodni. Másrészt pedig a médiumokon keresztül igyekszünk
hatni a közvéleményre. Nemcsak a katolikus sajtón keresztül, ha
nem a többi újságon keresztül is törekszünk arra, hogy meggyőz

zük a társadalmat. Ez néha sikerül, néha nem.

Igen. Rendszeresen fordulunk beadványokkal a kongresszushoz, a
külügyminiszterhez, az elnöki hivatalhoz. Alig telik el hét, hogy ne
forduljak hivatalos levélben valamelyik kormányzati szervhez. Va
lahányszor olyan ügy merül fel, amelyben úgy érezzük, hogy nem
tartják kellőképpen tiszteletben az emberi személyek jogait és mél
tóságát. Persze, hogy szavunk hiteles legyen, nekünk magunknak
is jó példát kell adnunk. Amikor az önök országait figyelem, az a
benyomásom, hogy ott mintha nem történnék elég ezen a területen.
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Mi érsek úrf6pásztori
hitvallása, "ars poeti
cá"-ja?

Mennyire alkalmas er
re afeladatra a papság,
mennyire találunk hi
tet és a hitre ébreszt6
lendületet a papság
ban?

Sajnos a szekularizáció
mintha nem állna meg
az egyház határain ki
vül, hanem eléri a hí
veket, s6tapapságot is.

Mint püspök, a szolgája vagyok ennek az egyházmegyének, s mun
kám a hitre alapozódik. Hit nélküli, szekularizált, materialista kör
nyezetben élünk. A legfontosabb feladatunk az, hogy az emberek
gondolkozását, életének horizontját, az egymással érintkezés, az
együttlét síkját fölemeljük az Úr jelenlétének tudatára, a lelkiség
magaslataira. Ha csak az anyagiak síkján maradunk, nem jutunk
semmire: az nem a szeretetnek és nem a szolgálatnak a műve lesz.

Erre a szemléletre nevelni, nevelődni kell. Az iskolában és az
egyházközségben egyaránt. Sok iskolánk van, katolikus egyetem
is működik az egyházmegyében. Ez az egyik legnagyobb katolikus
egyetem az Egyesült Államokban. Gondoskodunk kell arról is,
hogy a szegények szolgálatában álljunk, amint erről korábban be
széltem. De ha mindehhez nem tudjuk fölemelni az embereket a
hit világába, akkor csak üres sürgés-forgás lesz, nem pedig valóban
az Úr nevében, az Úr szellemében végzett munka.

Igen nagy feladatnak érzem annak biztosítását, hogy a papok és a
szerzetesek ne veszítsék el a misztérium iránti érzékenységüket. Itt
Amerikában mi könnyen hajlunk arra, hogy eltávolodjunk a miszté
riumtól. Túlságosan lekötnek az anyagiak, az evilág, pedig az ember
nem élhet a misztérium mélységei nélkül. Isten fia ebben a világban
lett emberré, és ezt sohasem fogjuk egészen megérteni. A kenyér és a
bor ebben a világban változik Krisztus testévé és vérévé, és ezt soha
sem fogjuk tudni megérteni. Egy nemrég megjelent statisztika szerint
a katolikus híveknek is csak egyharmada hisz abban, hogy a kenyér
és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé változik. Gondolja csak
meg ezt a riasztó és fájdalmas tényt: a híveknek csupán egyharmada!

Mindennél fontosabbnak érzem, hogy a hitnek a tudatát elmé
lyítsük az emberekben, egyházunk tagjaiban. Úgy gondolom, hogy
amikor az Úr magához szólít, akkor ez lesz az első kérdése: nö
velted-e a hitet a földön? Növelted-e a hitet az emberekben? Nem
azt fogja megkérdezni, hogy építettél-e új templomokat, katolikus
központokat, vagy mennyi pénzt gyűjtöttél össze, talán még azt
sem, hogy hány papot szenteltél, hanem, hogy az emberek jobban
tudatára ébredtek-e annak, hogy jelen vagyok az életükben? Ez
okozza számomra a legtöbb gondot, ezt érzem a legnagyobb ki
hívásnak, de ugyanakkor ebben van a legnagyobb reményem is.
Hiszen ha mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, akkor ő maga
adja a növekedést. Miénk a vetés, és övé az aratás. A mi korunk
legnagyobb erénye a hitre épülő bizalom az Úrban. Nekünk püs
pököknek kell gondoskodnunk arról, hogy a hit eljusson az em
berekhez, s ezáltal bizalomra ébredjenek Isten iránt.

A legfontosabbnak a szemináriumokat tartom, ezért a legjobb em
bereimet mindig a szemináriumokba küldöm tanárnak, nevelőnek.

Az Egyesült Államok püspökei éppen most fejezték be egy új prog
ram kidolgozását a papnevelés számára. Ebben azt ajánljuk, hogy
egy teljes évet adjanak hozzá a szemináriumi képzéshez, s ezt szen-
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Hogyan látja érsek úr
a megújulási meagal
mak szerepét az egy
házban?

Akadnak püspökök,
papok, akiknemfogad
ják szívesen ezeket a
mozgalmakat?

A Család évében va
gyunk. Mit tesz egy
házmegyéje a családo
kért?

Mintha a papság sem
mindenütt készítené
Jól megfelelően a há
zasságra a fiatalokat.

teljék egészen a lelki nevelésnek, képzésnek. senki sem tanulhat te0
lógiát anélkül, hogy a lelkiségben el ne mélyiilne. E nélkül csupán
elméleti tudománynskodás marad. Az embernek nemcsak az értelmé
vel, hanem a szívéve! is kell tanulnia a teológiát. Ha nem jutunk e!
erre a szintre, akkor nem tudjuk elérni tanításunkkal az embereket.

Az embereket az ész-érvek nem érdeklik. Nem az okosságunk
hatja meg őket, hanem az életszentségünk. Csak a bennünk mű

ködő Szentlélek által tudjuk megszólítani őket. S az erre való
nevelődésnek a szemináriumban kell megkezdödníe, Ha a kispa
pok, a jövendő papok nem jutnak el erre a szívbéli hitre, a hitbéli
elkötelezettségre, akkor hiába tanulják a teológiai tételeket.

Erősen bízom bennük és sokat várok tőlük. De a hierarchiának kap
csolatban kell velük maradnia. A szerepük csak a hierarchiával egy
ségben lehet igazán jelentős az egyház életében. Hasonló helyze
tekkel találkozunk ma, mint a szerzetesrendek keletkezésekor. Gon
dolok például a ferences mozgalomra. Akadtak olyanok, akik eltá
volodtak az egyháztól, mások megmaradtak benne. A döntő kritéri
um az, hogy közel maradjanak a hierarchiához, és egységben marad
janak az egyházzal. Ezmindkét oldalról kölcsönös figyelmet, türelmet,
alkalmazkodást kíván. Ez igen nagy felelősséget ró a püspökökre.

Igen. Itt az Egyesült Államokban is jónéhányan idegenkedve, gyanak~
vással fogadják ezeket a mozgalmakat. Az én véleményem szerint azt
a módszert kell követni, amelyet Gamáliel ajánl az Apostolok Csele
kedeteiben: Ha Isten műve ez, akkor megmarad, és hiába tusakódunk
ellene. De együtt kell maradni ezekkel a mozgalmakkal.

Egy nagy intézetünk foglalkozik a családokkal. Tevékenységük fel
ölel minden korosztályt és életállapotot. Külön foglalkozunk a fia
talokkal, a házasságra készülőkkel.külön a házasokkal, az elváltak
kal, az egyedül élőkkel és külön az idősekkel. a magukra maradó
öregekkel, az özvegyekkel. A gondoskodásunk tehát átfogja a tár
sadalom egészét. TISztában vagyunk vele, hogy nem tökéletesek a
mi családjaink sem. Sok a válás. Nagyon sok édesanya egyedül
neveli a gyerekét, vagy sokszor a nagyezülök nevelik az unokáikat.
Ebben az országban ez nagyon gyakori és fájdalmas jelenség. Úgy
érzem, ezen a területen kell napjaink keresztes hadjáratát lefolytat
ni. A Szentatya ismételten nagyon erősen hangsúlyozta ennek je
lentöségét. Kár, hogy még egyes katolikus vezetők is kritizálják a
Szentatya megnyilatkozásait. Sok katolikust találhatunk a közélet
ben, akik nem követik az egyháznak és a Szentatyának ezt az irány
mutatását. Ezt nyilvános botránynak érzem az egyház számára.

Néhány helyen nagyon szépen foglalkoznak a házasságra készü
lőkkel, de sajnálattal kell hozzátennem, hogy ezek inkább kivétel
nek számítanak a mi egyházmegyénkben is. A legtöbb helyen erre
nem fordítanak elég gondot és időt. Valójában készületlenül állnak
az oltár elé a fiatalok.
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Hazánkban nemrégen
alakult mega szocialis-
ta-liberális koalíciós
kormány. Alapelveik
között szerepel az állam
ésaz egyház teljes szét
választása, az amerikai
modeűt követve az Eu- .

rópában kialakult ha
gyományok helyett. Mi
avéleményeérsekúrnak
az állam és az egyház
viszonyáról?

Hazánkban az elmúlt
években sokszor emle
gettéka világnézetileg
semleges iskolákat.

A ma papjának nagylelkűnek kell lennie az idejével, amit rá
szán a hívekre. Ez természetesen még sokkal inkább áll a püspökre,
aki mindig az övéinek - papjainak, híveinek - rendelkezésére
kell hogy álljon.

Sok szempontból veszélyesnek érzem a teljes szétválasztást. Elő

ször talán azért, mert nem védelmezi a családot, nem védelmezi az
emberi személyt, akinek a jogait nem az állam adja meg, hanem
Isten. Az emberi személy lényegéhez hozzátartozik a szabad val
lásgyakorlás. A vallást nem lehet leválasztani az emberi személyi

.ségről. Ha bármelyik alkotmány az embert a vallástól függetlenül
szemléli, akkor ellentétbe kerül önmagával, mert az embert vallás
nélküli lénynek képzeli el. Mintegy "nem-vallásos vallást" hoz létre.

Amikor az Egyesült Államok alkotmányát megalkották, az ala
pító atyáknak nem az volt a szándékuk, hogy ne legyen kapcsola
tuk a vallással, vagy ne támogassák a vallást. Egyszeruen arra tö
rekedtek, hogy ne legyen az állam által létrehozott intézményes
egyház. Történelmünk első ötven esztendejében ez teljesen világos
és egyértelmű volt, de aztán egyre jobban eltértünk ettől az alap
elvtől. Az a nézet kezdett elterjedni, mintha az alapító atyák egy
vallás nélküli vallást kívántak volna létrehozni. Ez a nézet aztán
egyre általánosabbá vált. A mai Amerikában mintha a materializ
mus, a szekularizmus vallása vált volna uralkodóvá. Ez található
meg a legfelsőbb bíróság határozataiban.

Meggyőződésemszerint tévesen értelmezik az alkotmányt, ami
kor azt a törekvését, hogy a kormány ne támogasson csupán egyet
len egyházat, a kongresszus ma úgy értelmezi, hogy a vallásnak
ne legyenek jogai az államban. Főleg az iskoláinkban figyelhető

ez meg országszerte. Az iskolákban mintha a vallás nélküli vallást
tanítanák ma. Nem pusztán a távolmaradást a vallástól, hiszen a
vallástól nem lehet igazából távol maradni, avval kapcsolatban
valamilyen módon állást kell foglalni. Ha valaki azt mondja, hogy
nem kívánok értéket tanítani, nem kívánok az értékekre nevelni,
mert az értékeknek vallási gyökerei vannak, akkor valójában azt
mondja, hogy érték nélküli értékeket akarok tanítani.

A szekularizmus az ateizmus, a materializmus vallása. Ezért
nagyon veszélyesnek tartom Európában, amelynek gyökerei a ke
reszténységbe nyúlnak vissza, hogy ha most egy ország mester
séges válaszfalat akar felépíteni a nemzet és annak vallási gyökerei
közé. Meggyőződésem, hogy ez sohasem volt szándéka azoknak,
akik az amerikai nemzetet létrehozták, s igen súlyos hibának érez
ném, hogy ha ezt a nézetet exportálnák tőlünk Európába.

A világnézetileg semleges iskolát képtelenségnek tartom. Az előbbi

gondolatmenetet folytatnám. A világnézeti semlegesség a "nem
vallásra" való nevelést jelentené, ez pedig képtelenség. A nevelés
nek mindig értékközpontúnak kell lennie, s ha nem vallási értékek
re nevel, akkor vallásellenességre nevel.
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Sokan avvalvádoljáka
kereszténységet, hogy
abszolutisztikus igé
nyekkellép[61, amikor
azt hirdeti, hogyegye
dül 6 tudja nevelni a.
személyiséget, csak a
keresztény értékeken
keresztül válhat valaki
igazi emberré.

Úgygondolja érsek úr,
hogya katolikus egye
temek Amerikában je
lenleg betöltik eztahi
vatást?

Mindeme jelenségek
láttán optimista érsek
úr?

Azt gondolom, hogy itt a természettörvény fogalmához kell visz
szanyúlnunk, és a természettörvényt kell alapul vennünk a neve
lésben, mert ez a törvény mindnyájunknak a szívébe van írva. A
legtöbb olyan eszmény, amelyet értékként állítunk az emberek elé,
a természettörvényre alapozódik. Elsősorban nem is a felekezeti
értékeket kellene hirdetnünk az emberek számára, hanem az em
beri személy méltóságát, a család méltóságát és jogait, a szülők

jogait, azt a kötelezettséget, hogy a szegényekkel, a nincstelenekkel
törődjünk. Az isteni törvény a természetünkbe van írva, és Jézus
kinyilatkoztatása is tiszteletben tartja a természettörvényt.

Hálás vagyok érte Istennek, hogy ilyen erős az iskolarendsze
rünk itt Amerikában. A jövő egyháza szempontjából kulcskérdés
nek érzem, hogy képes lesz-e keresztény értelmiség nevelésére.
Olyan értelmiségre van szükségünk, amelyik kivívja magának a
tiszteletet szakmai tekintélyével, és ugyanakkor a keresztény ér
tékrend alapján tud hozzászólni a társadalmi kérdésekhez.

Sajnos, többhelyütt eladták elsőszülöttségijogukat, mint Ézsau. Sok
egyetemünkre sajnos betört a szekularizáció, és nem egyszer hűt

lenek lettek eredeti hivatásukhoz. Megpróbáljuk megállítani és
megfordítani ezt a folyamatot, de ez csak igen sok nehézség árán
sikerül. Némi eredményt már sikerült elémünk ezeken a területe
ken is. Türelmesnek kell lennünk és bíznunk kell az Úrban.

Ó igen, föltétlenül. A remény embere vagyok. Ez a világ elmúlik.
Jézus saját szavai szerint legyőzte a világot, és ebben van a remény
ségünk, ebben van a bizalmunk. Sohasem veszítheljük el bizalmun
kat Isten mindenhatóságában és kegyelmében. Az egyháznak soha
sem szabad kétségbe esnie. Ez volna a legnagyobb bún, amit elkö
vethet. Minden körülmények között meg kell őriznie bizalmát és
reményét az élő Istenben.
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