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A FELTÁMADÁS ESÉLYE

Megújulva megőrizni –  őszintén reméljük, hogy e szándékunkat, végigolvasva idei első számunkat, a 
kedves Olvasó is megérti. Intézetünk szervezeti megújulásával párhuzamosan változik a folyóirat is, amely 
Rendszerváltó Archívum helyett a szélesebb kitekintésre is módot adó Rendszerváltó Szemle címmel jelenik 
meg eztán, szándékaink szerint egyre emelkedő színvonalon, jobb képi világgal, több lehetőséggel, de a régi 
szellemiséggel.

A megújulás – vagy így, húsvéthoz közeledve talán lehetünk ennyire patetikusak: feltámadás – esélye harminc 
esztendeje, a magyar egyházak számára nemcsak lehetőségként, de az ateista diktatúra bukásával paran-
csoló szükségességként is kínálkozott. Talán a téma aktualitását nem kell magyaráznunk egy olyan évben, 
amikor Budapesten Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust rendeznek, amelyen valószínűleg a katolikus 
egyház jelenlegi feje, Ferenc pápa is jelen lesz. Emlékeztethetünk ugyanakkor arra is, hogy harminc éve 
szintén olyan, kiemelkedő egyházi eseményekre került sor, mint Mindszenty József bíboros újratemetése 
és az azóta szentté avatott II. János Pál pápa magyarországi látogatása. „Szemle” mivoltunkat igazolva igyek-
szünk nemcsak harminc, de majdnem száz évre kitekinteni: a két világháború közötti keresztényszociális 
gondolkodás legjobb hagyományaira éppúgy, mint a hitvalló hercegprímásra és a felvidéki mártír sorsú 
Esterházy Jánosra, vagy éppen a rendszerváltást közvetlenül megelőző, egyházakkal is összefüggő mozgo-
lódásokra. Bár tanulmányaink elsősorban a Magyarországon legtöbb hívővel rendelkező római katolikus 
egyház történetével foglalkoznak, a kihívások a magát a kommunista rendszerrel való „együttélés” megta-
lálásában, a sokszor túlzottnak tekintett kompromisszumkészégben, majd a diktatúra bukása utáni új utak 
keresésében a többi egyház esetében is hasonlónak mutatkoztak. 

Ahogy Balog Zoltán református püspök fogalmaz: „Tragikus fejezete […] minden magyarországi történelmi 
felekezet múltjának, hogy a felső vezetés jelentős része alapvetően együttműködőnek bizonyult az állam-
hatalommal. […] Az emberek számára izgalmas volt megtalálni, hogy a kommunizmus elmúltával mi legyen 
az erkölcsi támasz és a viszonyítási pont. 1990 után azonban, hogy kinyílt a pálya, logikusnak tűnt, hogy az 
egyház lesz majd ez az erkölcsi támasz és mérce, a »hitelesítő« a közéletben, kultúrában, intézményrend-
szerben. Ennek viszont az egyházak csak részben tudtak megfelelni.” 

Szándékunk nem a teljeskörű bemutatás, még kevésbé az ítélkezés, inkább egy, a társadalom szempontjából 
is meghatározó jelentőségű, a rendszerváltás kapcsán kevésbé vizsgált téma fókuszba állítása volt. Ha pedig 
lapunk e száma a felvetett témák továbbgondolására, netán vitára sarkallja az Olvasót, azzal maradéktalanul 
teljesítettük is célkitűzésünket.
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