
HARMINCADIK ÉVFORDULÓ

Ma 30 esztendeje, hogy azonnali hatállyal elbo-
csájtottak a kalocsai egyházmegye papnövendé-
kei közül, s egyben a szegedi Hittudományi Fő-
iskoláról és Papnevelő Intézetből. Az eltelt
harminc esztendő alatt sokat változott bennem
ennek az eseménynek és főképpen az ebből fa-
kadó következményeknek az értékelése. Az év-
fordulón arról szeretnék számot adni, hogy ma
mit jelent nekem ez az egykori esemény.

A március 15. akkor nem volt állami ünnep, a
főiskolán sem ünnepeltünk. Engem behívott a
rektor, Kemény Lajos és közölte velem a kalocsai
érsek, Ijjas József, döntését, hogy azonnal be kell
fejeznem a tanulmányaimat. A miértre nem tu-
dott és talán nem is akart egyenes választ adni.
Társaim megdöbbentek, a baráti szeretet számos
szolidáris gesztusával ajándékoztak meg. Taná-
raim közül különösen Turay Alfréd, filozófia
tanár volt megértő és segítő a döntés politikai in-
dokainak megismertetésével. Az épületből 24
órán belül kiköltöztem. A kalocsai érseket kér-
tem, hogy vonja vissza döntését, de a megbe-
szélésen már nem ő vitte a szót, hanem irodai-
gazgatója, Naggyörgy László.

Még három évig éltem és dolgoztam úgy,
hogy intézményen kívül a papságra készültem,
majd 1985 tavaszán úgy döntöttem, hogy a civil
életet választom.

Mielőtt folytatom az elbeszélést, szeretném
leszögezni, hogy utólag szerencsésnek tekintem
magam, semmiféle elszámoltatás, számonkérés
netán bosszú nincsen bennem. A történet meg-
értése és elbeszélése azért szükséges számomra,
mert tanúskodik valamiről, aminek ma is van
üzenete, úgy vélem, nem csak számomra.

Amikor ma — a magyar szabadságharc év-
fordulóján — Bécsben beszálltam a liftbe és be-
lenéztem a tükörbe, úgy festettem, mint egy idős
török úr, kabátján kokárdával. Akkor határoz-
tam el, hogy ma megírom ezt a történetet, ebben
a sokféleség által megnyitott erőtérben, az értel-
mezések tágas mezején. Attól függ ugyanis en -
nek a történetnek is az értelmezése, hová szú-
rom le azt a karót, ahonnan nézve tájékozódni
akarok. Három ilyen kísérletet teszek most, egy
politikait, egy időbelit és egy érzelmit. Kezdem
a legegyszerűbbel, a politikaival.

Annak idején a kádári béke országában az
egyház szabadságával kapcsolatban Mindszen -
ty bíborosnak kellett igazad adnunk: hogy a ka-
tolikus egyház nem szabad. Hiába engedmé-
nyek, hiába kapcsolattartás a Vatikánnal, hiába

enyhülő sajtó, az egyház működési szabadsága
rendkívüli mértékben korlátozott volt. Úgy is
mondhatjuk — mára számtalan adattal, szemé-
lyes és dokumentumokban hozzáférhető infor-
máció alapján megalapozottan —, hogy az egy-
ház nyilvánosság előtti megnyilatkozása és
működése voltaképpen csupán annak az állami
egyházpolitikának kirakata volt, amit az állami
hatóságok működtettek. Felvethető természete-
sen, hogy az állami hatóságokat pedig a Szov-
jetunió illetékes szervei mozgatták, de erre nem
érdemes most kitérni. Az egyház annyira sem
volt szabad, hogy még az ügynökei sem a ma -
guk döntéseit követték, sőt az egyházon belüli
ellenzék vagy második nyilvánosság is — bele-
értve a Bulányi György körüli mozgalmat is,
amelybe tartoztam, s amelyre hivatkozva bocsá-
tottak el — csupán a politikai rendszer által te-
remtett strukturális mintázat keretei közötti
szűk mezőben dönthette el szabadon, hogy mit
tesz. Mindez nem menti fel az akkoriakat a sze-
mélyes felelősség alól — bármilyen pozíciót is
töltöttek be annak idején. Ám az akkori erkölcsi
mérlegelés kontextusa rendkívüli óvatosságra
inti azt, aki valamely személyről vagy cseleke-
detről véleményt fogalmaz meg.

2000 környékén két éven át kutattam a II. Va-
tikáni zsinatra kiutazó magyar küldöttség tag-
jaira vonatkozó állambiztonsági aktákat. A több
ezer oldal átolvasása és feldolgozása után nyu-
godtan állíthatom, hogy a teljes magyar katoli-
kus hierarchia az állami hatóságok bábszínháza
volt. Ez a politikai struktúra minden akkori hely-
zet kulcsa: a megnyilatkozásoké, a személyzeti
politikáé, a teológiai műveké, a pasztorális cse-
lekvésé — vagyis valóban az egyház teljes való-
ságáé. Nem beszélek nyilván most arról, amit a
hívő ember az egyház kegyelmi dimenziójának
nevez, annak a kimondhatatlan és felfoghatatlan
titoknak, hogy az egyház minden állapotában
mégis tudja és képviseli Isten hatékony jelenlétét.

Akkor, 1982-ben tudhattuk mindannyian, hogy
az egyház nem szabad, de nem láthattuk át,
hogy a szabadság hiánya teljes. Abban a hitben
éltünk, éltem én is, hogy vannak, akik együtt-
 működnek a hatalommal, és vannak, akik ellen-
állnak. Ez a kétosztatú politikai felfogás helyes
volt, de nem volt elég mély és következetes.
Nem jutott, akkor nem is juthatott el odáig, hogy
az egész rendszer strukturális logikájából kö-
vetkezve azok is, akik nem működnek együtt a
hatalommal, szintúgy a hatalom eszközei.

Ha tehát az értelmezés kiindulását jelentő jel-
zőkarót a Kádár-rendszer politikai struktúrájá-
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nál szúrjuk le, akkor a harminc évvel ezelőtti tör-
ténés politikai és egyházpolitikai tanulsága az,
hogy kiszolgáltatottak cselekedtek. Az egyházon
belüli megosztottságnak azonban nemcsak a
nyilvános területen (ad extra) volt totális hatása,
hanem az egyházi hivatalviselők belső azonos-
ságának területén is (ad intra). Minden hivatalvi-
selőnek valamilyen mértékű kompromisszumot
kellett kötnie saját magával. Valahogy odáig kel-
lett magában módosítania a saját normarendsze-
rét, hogy képes legyen egyszerre megfelelni az
egymásnak teljességgel ellentmondó érdekek-
nek. A folyamatos tragédia kódolva. Az akkori
politikai rendszer elsősorban nem a külső intéz-
kedések révén okozott sok kárt a társadalomban
és az egyházban egyaránt, hanem a belső meg-
hasonlottságban. Ennek megértése és feldolgo-
zása a legnehezebb feladat, ez a legsúlyosabb
teher, amely azóta is nyomasztja az egyházi éle-
tet, emlékével és következményeivel máig erő-
teljesen kihat az egyház minden lényeges meg-
nyilvánulására. Amíg ezt a területet nem sikerül
feldolgozni, addig az egyház továbbra is a pót-
cselekvések hagyományát folytatja.

Nagyra értékeltem az azóta eltelt időben
mindazokat a megnyilatkozásokat, amelyekben
az akkori illetékesek megvallották, hogy dönté-
seiket gyakran nem szabadon hozták, s hogy
gyakran nem álltak ki elvárható mértékben a
hitük miatt üldözött keresztények mellett. Sajná-
lom és a mai napig megbotránkoztat ugyanakkor,
hogy milyen sokan próbálják a bűnbánat keresz-
tény tanúságtevése helyett szerecsenmosdatással
elodázni az egykori viszonyoknak és következ-
ményeiknek valódi megismerését és feldolgozá-
sát. Miközben mélyen megértem, milyen súlyos
belátásokkal és következményekkel jár a feltárás,
ugyanakkor fájlalom, hogy e feltáratlanság több
mint húsz esztendővel a rendszerváltás után is
beárnyékolja a mai egyházi jelent, és paralizálja
küldetésének hatékony megvalósításában.

Ha az értelmezés kiindulópontjául valamely
időpontot választunk, akkor egyben azt is tud-
nunk kell, hogy ez a választás döntés, ugyanis
más időpont is választható lenne. A választást
meg kell indokolni. Úgy is mondhatnám, meg kell
vallani azokat az érdekeket, melyek miatt az adott
időpont választása mellett döntünk. Az eltelt har-
minc esztendő arra tanított meg, hogy az egykori
esemény megértését tudatosan a jelen időbe le-
szúrt karó mellől nézve kíséreljem meg, s ne hi-
tessem el magammal azt, hogy lehetséges lenne
ma is viselnem a 30 évvel ezelőtti szemüveget.

A visszatekintés első fordulatát az hozta,
hogy a 20. éves évfordulón összehívtam azokat
a barátaimat, akik akkor tanúi voltak az esemé-
nyeknek és jól ismertek engem. Azt a kérdést tet-

tem fel nekik, amit magamnak is, hogy azonos-
nak tudnak-e tekinteni akkori önmagammal.
Sokféle választ kaptam, hiszen mindannyian
magunk mögött tudtuk már ugyanazt a húsz
esztendőt. Kérdésem mögött az a félelmem hú-
zódott, hogy vajon az egykori ellenállás és rizi-
kóvállalás után a mai beilleszkedettség nem tor-
zította-e el a személyiséget. Nem vesztek-e ki
belőlem az egykori normák.

A beszélgetés során számos szempont felme-
rült, megélhettem az érzékeny és intelligens ba-
ráti kör differenciált véleményalkotásának erejét,
amely nem ilyen vagy olyan választ fogalmazott
meg, hanem a dilemma árnyaltabb fenntartását
segítette. Ami azonban még ennél is lényegesebb
volt: a figyelmeztetés, hogy ne a hierarchiához
való viszonyom legyen lényeges számomra, ha -
nem éppen az, amit akkor 20 éve részben tőlem
is mindig hallhattak, elsősorban az egyház és a
társadalom civil területével szemben határozzam
meg magam.

Visszagondolva erre a tíz évvel ezelőtti talál-
kozóra, most látom, hogy ma egészen más kérdés
foglalkoztat. Számos oknál fogva, melyeket itt
szükségtelen lenne részleteznem. Az utóbbi idő-
ben egyre több posztmodern, dekonstruktivista
szerzőt olvasok. Tőlük tanulván vagy rájuk hivat-
kozván szinte élvezettel engedem a bizonytalan-
ságokat elhatalmasodni. Elsősorban a fogalmakét,
az alapvető összefüggésekét. Évekkel ezelőtt a
személy, az individuum modern fogalmának kri-
tikájával kezdődött ez a stabilitásokat fellazító ref-
lexió. Majd folytatódott a vallás, a kommunikáció,
majd a kereszténység fogalmaival, most éppen a
politika és a demokrácia fogalmainál tartok. Az el-
méleti munka mellett óhatatlanul a személyes fo-
galmak is megmutatják sokrétűségüket számom -
ra. Derridát olvasva a hitről és a tudásról olyan
sokat jelentő, hogy szövegében csak bevezető és
csak utószó található, maga a tárgyalás elmarad.
Igen, annyi minden megelőző feltétel tisztázására
van szükség, mielőtt valamiről nyilatkoznánk,
mielőtt az áhított biztos tudásra, egyértelmű tájé-
kozódásra jutnánk. S mire odaérni vélünk, ami a
dolog belső logikája miatt lehetetlen, akkor üre-
sen kell hagynunk az állítások lapjait, és legfeljebb
annyit tehetünk, hogy a vita lecsendesítése, sem-
miképpen nem bezárása, érdekében néhány kom-
mentárt fűzünk ahhoz, hogy amit nem tudunk ki-
mondani, annak mi a jelentősége

A tájékozódó karó kitűzése az idő síkján arra
figyelmeztet, hogy nem szaladgálhatunk vele
előre-hátra, mint részeg figuráns a jelzőléccel. Meg
kell nyugodtan állni és el kell időzni azon a he-
lyen, ahonnan kiindulva szemlélődni akarunk. S
ha igaza van az időről elmélkedő szerzők nek,
mint Kosellecknek vagy Ricoeurnek, akkor a múlt
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eseményeinek megalkotásával egy re inkább ma-
gunkra ismerhetünk. Ma a harminc évvel eze-
lőtti kicsapatásom inkább kérdéseket tesz fel, az
akkori, az azóta változó és mai állapotában jelen
való egyéni és közösségi érdekekre vonatko-
zóan. S éppen azért, mert a múlttal való foglal-
kozás alkotó jellege lelepleződésekkel jár, ezért
van szüksége mindenkinek valamire, aminek
biztonsággal nekivetheti a hátát. A legközelebb
álló személyek és hitek nyújthatnak kapaszko-
dót, akik az irgalom megelőző meglepetésével
veszik körül a vizsgálódót. S ha a múltat — bárki
legyen is az — sematikusan, tendenciózusan, a
saját álláspont és érdekrendszer tisztázása nélkül
kezeli, voltaképpen saját magát leplezi le. Azt,
hogy mennyire híján van a rejtettségnek és a hit-
nek. Gyakorta tapasztalni a nyilvánosságnak
szánt megszólalásokban — az egyháziakban is
—, hogy az idő vonalán az értelmezés kiinduló-
pontját a múltba helyezik, s minél inkább így van
ez, annál világosabb, hogy az önmagukkal való
szembenézés esélye minimális.

Végül a visszatekintés érzelmi húrokat is
érint, s mindig ki van téve az érzelgősség kísér-
tésének. Ezt igyekezvén elkerülni meg kell val-
lanom, hogy mára elmúlt belőlem a méreg, de
ez nem történt meg olyan hamar. Kezdetben az
elbocsájtásommal kapcsolatos hamisságok sér-
tették az igazságérzetemet. Még nagyobb fáj-
dalmat jelentett, amikor a politikai alaphelyzet
megváltozásával kilencven után nem történt
semmi. Amikor gyakorta kellett tapasztalnom,
hogy azért nem veszik igénybe szolgálataimat,
mert egykor elbocsájtottak, miközben aligha-
nem minden érintett illetékes jól tudta, hogy ab -
ban nem én voltam a vétkes — ha szabad hasz-
nálnom ezt a szót kivételesen és kacsintva mellé
egyet, kerülvén az ítéletalkotásnak még a látsza -
tát is. Volt, amikor szégyelltem dühömet, más-
kor elégtelennek tartottam. Szégyelltem, amikor
számos kutatásban találkoztam a magyar egy-
ház közösségeinek és tisztségviselőinek elesett-
ségével. És elégtelennek, amikor a nyilvánvaló
farizeusi makacsságokkal kellett találkoznom,
vagy amikor a politikában a klerikális köpö-
nyeg  forgatás undorított.

Mára egy egészen más érzés vesz erőt rajtam:
az idetartozásé. Összefügg ez azzal a folyamattal
is, amit a magyar politikai helyzettel kapcsolatos
össztársadalmi és nemzetközi fibrilláció mutat, s
amitől sokakkal együtt jórészt tehetetlenül ma -
gam is szenvedek. De még inkább azzal, hogy a
20. század magyar líráját olvasva, különösen Ba -
bitsot, Illyést, Pilinszkyt, Nemes Nagyot, Szilá-
gyit, Bakát, Oraveczet — de gyönyörű hosszú sor
— a legmélyebb emberi értékek szenvedélyes ki-
fejezése és a belőlük fakadó kritika kimondása
egybeötvöződik, és ettől semmiképpen el nem
választhatóan, az idetartozásról vallanak, ezt
tartják, szenvedik. Lehet, hogy csak a nyelv miatt
van, hiszen egyebe sincsen a magyar lírának,
mint az a nyelv, amelyen megszólal, s más sem
viszi annyira távolra minden nagy nemzet(köl-
tészeté)től, mint ez a minden szempontból egye-
dülálló ragos-toldalékos nyelv.

Az összetartozás alapélményét és egyben a
múlttal való foglalkozás módszertani-etikai alap  -
állását fogalmaztam meg egyszer egy előadá-
somban, s értettem meg ennek révén egy bizo-
nyos ókori krisztológiai tanításnak mély értelmét.
A krisz tológiai viták végére, melyben a mo no -
fizita és a doketista álláspont feszült egymásnak,
végül az egy személy és két természet formula
vált normatívvá. A vita a szenvedés lehetőségé-
ről szólt akkor, amikor Isten fiáról, Krisz tusról
van szó. A monofizita fél azt vallot ta, a szenve-
désben csak az ember szenvedhet, mert Istenhez
nem fér a szenvedés. A doketista pedig azt, hogy
a szenvedés csak látszat lehetett, hiszen Isten
nem szenvedhet. A normatív megoldás pedig
azt vallja, a titok éppen a paradoxonban van,
abban, amit nem értünk egészen. Ez a nem egé-
szen értés tölt el ma, amikor visszagondolok
arra a harminc évvel ezelőtti eseményre. Mond-
hatom szabadságnak is, ha nem azért, mert ez a
személyes napom egybeesik országom szabad-
ságának nagy napjával.

Bécs, 2012. március 15.
MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS
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