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A MEGÁLLAPODÁS TÍZ ÉVE

Augusztus 29-én lesz tíz éve annak, hogy a magyar Püspöki Kar és a
Kormány között megállapodás jött létre az egyház és állam viszonyának
rendezése végett. Célja volt, hogy a két fél békés együttműködésétbizto
sítsa egyrészt azzal, hogy az új magyar történelmi helyzetben az egyház
működési szabadságának államjogi alapjait megfogalmazza, másrészt,
hogy a magyar nép egységét, építőmunkáját és hazánk nyugodt fejlődé

sét előmozdítsa.

Természetes, hogy ezt a megállapodást tárgyalások előzték meg. A
Püspöki Kar 1950 augusztus 29-i értekezletén hozzájárult annak elfo
gadásához, amiről a kalocsai érsek a vallás és közoktatásügyi minísztert
még aznap értesítette. Ugyanő egyben ismételten hangsúlyozza, hogya
Püspöki Kar ezzel a megállapodással semmikép sem akarja érinteni az
Apostoli Szentszék jogait az egyház és állam viszonyának rendezésében.

A megállapodás gyakorlati végrehajtására paritásos bizottság léte
sült a Püspöki Kar és a Magyar Kormány kiküldötteiből, amely hamaro
san megkezdte tárgy.alásait. Ez a paritásos bizottság többi között különö
sen foglalkozott az állás nélkül maradt szerzetesek elhelyezésének kérdé
sével és az öreg és munkaképtelen szerzetesek ellátásával, s kidolgozta az
egyházi iskolák rendtartását az állami és egyházi kívánalmak szemelőtt

tartásával, s ennek alapján működnek immár tíz esztendeje egyházi is
koláink.

Az egyház és állam között történt megegyezés betetőzése volt a püs
pökök államesküje, amely 1951 július 21-én közösen történt az ország
házban, és amelyet követett a papság-esküje az illetékes helyi hatóságok
előtt. Az eskü letétele után a veszprémi püspök, majd két hétre rá a
csanádi püspök cikket írtak a "Magyar Nemzet"-be, amelyben míndket
ten eloszlatni törekedtek azokat az aggodalmakat, amelyek felmerültek
a püspökök esküjével kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy míg egyrészt ra
gaszkodnak az egyház hitelveihez és [ogaihoz, másrészt nem lehetnek a
szükséges reformok és haladás kerékkötői.

Megállapíthatjuk, hogy hívek és papok megértéssel fogadták a Püs
pöki Kar állásfoglalását, és most tíz év múlva azt is megállapíthatjuk,
hogy ez az állásfoglalás egyház és állam szempontjából egyaránt hasznos
nak bizonyult.

Természetes, hogy az idők folyamán ismételten merültek fel problé
mák, amelyeknek megoldásáról gondoskodni kellett. Ehhez nagy segítsé
get nyujtott a közben életrehívott Állami Egyházügyi Hivatal. Különösen
jelentős ügyekben a Püspöki Kar küldöttei az Állami Egyházügyi Hiva
tal elnökének jelenlétében tárgyalásokat folytattak a Minisztertanács el
nökével is. Ezek a tárgyalások eredményesek voltak és tovább mélyítet
ték az állam és a katolikus egyház [óviszonyát,

Az állammal történt megegyezés szellemében az egyes püspökök és
a Püspöki Kar többször adtak ki körleveleket, amelyekben az állampol
gári kötelességek teljesítésére hivták fel a híveket, buzdították a soron
lévő munkák serény végzésére, éppúgy, mint szóltak - a termelőszövet

kezdi mozgalorn terjedése kapcsán - a szövetkezés erkölcsi kérdéseiről.

E körlevelek közül különös jelentőséggel bírnak azok, amelyek 1956 óta
jelentek meg, mint pld. az 1957 április ID-i körlevél, amely lerögzítette,
hogy a magyar katolikus Püspöki Kar támogatja a Munkás-Paraszt Kor-
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mányt a magyar nép jólétére, a béke megőrzésére irányuló törekvéseiben.
Az 1957 augusztus 29-én megjelent nyilatkozatban a magyar Püspöki Kar
aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ az akkori plénumon lévő ún.
"magyar kérdést" - egy szélsőségesen egyoldalú "ötösbizottság" jelentése
alapján - kívánta megtárgyalni. Az 1958 jenuár l-én megjelent újévi
szózat ismételten a magyar Püspöki Kar mélységes békevágyát sugározta
kia hívők felé. Majd később az 1958 október 17-én megtartott püspök
kari konferencián a Püspöki Kar pásztorlevelet bocsátott ki a tanácsi és
országgyűlési választások alkalmával. Végül szeretném emlékezetbe idézni
az 1959 január 22-i püspökkari nyilatkozatot, amelyben sürgettük a le
szerelést, a békés tárgyalások megindítását és egyértelműen kifejeztük,
hogy "az imperializmus, mint olyan, az élet fájának gyökerére tör, és az
atompusztulás végveszélyes kohóját izzítja".

A hit- és erkölcstani, vagy a hitélettel kapcsolatos eseményeket tár
gyaló körlevelek közül érdemes megemlíteni, hogy 1955 karácsonyán a
békéért való imára buzdították a híveket a püspökök, 1956 július 18-án
Hunyadi János nándorfehérvári diadalának 500 éves jubileumáról emlé
keztek, ugyanez év szeptember 12-én az abortus ellen szólaltak fel. 1957
október 16-án Szent Erzsébet születésének 750-ik évfordulóját ünnepel
ték, 1958 december 8-án a lourdesi jelenések jelentőségét méltatták.

Különösen foglalkoztatta a híveket és lelkipásztorokat a gyermekek
és ifjak vallásos nevelésének kérdése. Ez ügyben a Püspöki Kar megbí
zottja többször folytatott megbeszéléseket a Kormány kiküldötteivel, és
ezeken szabályozták az elsőáldozások és bérmálások előkészítésének idő

pontját és helyét, a templomi hitoktatások ügyét, stb. Fontosak voltak
ezek a megbeszélések azért, mert elejét vették a helyi hatóságoknál be
következhető félreértéseknek és surlódásoknak. A hitoktatás tárgyában
21/957. (III. 24.) sz. alatt törvényerejű kormányrendelet jelent meg, ame
lyet a művelődésügyi miniszter 39/.957. számú végrehajtási utasítása kö
vetett.

A megegyezés gyümölcsei közt említjük a Hittudományi Akadémiát,
amely legutóbb az 1959/60-i iskolai évnek végén is 12 teológiai doktort
avatott, szemináriumaink működését, papi üdülőhelyeinket és a Széher
úti kórházat.

Ha a tíz éves megállapodást kiemeljük értékes magyar vonatkozásai
ból, s világtávlatba helyezzük, akkor azt kell látnunk, hogy nagy lelki vál
ságnak vagyunk tanúi világszerte. Oka ennek a válságnak a két szörnyií
világháború, amely megrendítette a hitet nagy tömegek lelkében, és a
hatalmas és nagyarányú anyagi és technikai fejlődés, amely a lelkiek
iránt való érdeklődést tompította. Az egyház történelmének folyamán
nem egy ilyen válságnak volt tanúja és sohasem maradt tétlen, hogya
lelkeket a megrázkódtatásokon átsegítse, Ma is világszerte ott látjuk az
egyházat ősi hivatása szinhelyén, mindenütt prédikál, oktat, vigasztal,
védi az erkölcsöket, kiszolgáltatja a szentségeket, bemutatja a szent ál
dozatot és szolgálja a békét. Hogy a magyar egyház sem néma, hanem
munkájával beleilleszkedhetik ebbe az általános katolikus tevékenységbe,
abban része van a tíz éves megegyezésnek, amely működéséhez törvényes
keretet nyujtott és állami szempontból is jogalapot teremtett. Nagyon
szükséges volt ez az állam és egyház szétválasztása következtében beál
lott bizonytalan helyzetben. A legerősebb összekötő kapcsok olyan nagy
közös gondolatok voltak és maradnak, mint a békéért való harc, a lesze
relésért folytatott küzdelem, s a magyar nép életszínvonala szakadatlan
emelésének nagy munkája.

Lesznek talán papok és hívek, akik nincsenek megelégedve a megál-



lapodás gyümölcseivel. Amde nincs az a fa, amelytől több gyümölcsöt ne
várhatnánk. Főként, ha ápoljuk és szeretettel gondoskodunk róla. Papok
és hivek legyenek továbbra is bizalommal a Püspöki Kar iránt. Vala
mennyien keressük és munkáljuk tovább a békés együttműködésta világi
hatóságokkal és használjuk fel a megállapodás nyujtotta lehetőségekethi
vatásunk teljesítésére és a keresztény katolikus elveknek az életbe való
átplántálására.

•

Várkonyi Imre

A TEREMTŐ ISTEN ELSŐ GONDOLATA
ÉS A MEGVÁLTÁS MŰVE

"Aldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban
minden mennyei, lelki áldással megáldott minket ! Benne választott ki a
világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte." így
kezdődik Szent Pálnak az efezusiakhoz írt levelében Isten kegyelmének
magasztalása. A kereszténységnek alapvető ténye, hogy minden Jézus
Krisztusban, és Jézus Krísztus által történik, amióta a második isteni sze
mély, az Ige, vagy ahogy a szentháromsági eredések mondják, a Fiú fel
vette magára az emberi természetet. Szent János apostol evangéliumában
írja: "az Ige testté lett, és közöttünk lakozik. Láttuk dicsőségét, az Atya
egyszü1öttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be." (János 1, l4.)

Ha mint hívő keresztény emberek a fenti kinyilatkoztatott igazsá
gokat vizsgáljuk, akkor mindenekelőtt két gondolat töltheti el lelkünket.
Az első ember, vagy amint a szentatyák tanítani szekták, "első Adám",
nem állta meg helyét azon a próbán, amelyet Isten eléje állított. Mivel az
első Adámnak az egész emberi nem nevében kellett cselekednie, vállal
nia kellett mindazt, ami ebből a cselekedetből nemcsak őreá, hanem ősz

szes utódaira is következik. "Ezért, amint a bűn egy ember által lépett a
világba, s a bűn miatt a halál, és így a halál minden emberre átterjedt,
mert mindnyájan bűnbe estek ..." (Róm. 5, 12.) Nem írhatta volna ezeket
az Apostol, ha az első Adám cselekedete nem azt jelentette, hogy benne
az egész emberi nem fordult szembe az lsten akaratával és az egész em
beri nem bizonyult, gyengének az első próbatételen. Ugyancsak ezért írja
tovább: " ... a halál mégis uralkodott Adámtól Mózesig azokon, akik nem
vétkeztek Adám törvényszegéséhez hasonlóan ..." (Róm. 5, 14.)

, A kinyilatkoztatásnak ezt a megállapítását igazolja az emberiség tör
ténete, amely a megtestesülés előtt játszódott le. Lehetne itt nagyjelentő

ségű vallás- éskulturtörténeti kutatásokra és munkákra hivatkozni, ki
lehetne mutatni, hogy az emberi nem Adám tragikus gyengesége után
milyen messze távozott az egy igaz Isten fogalmától, és rá lehetne mu
tatni arra is, hogy az a tény, hogy Adám az első próbatételen elbukott,
milyen súlyos erkölcsi eltévelyedést jelentett az emberiség számára. Ki
lehetne mutatni ezt annak ellenére, hogy más vonalon letagadhatatlan
alkotások jellemezték az emberiség útját. Nem akarunk itt vészletesen és
külön foglalkozni egyetlen kulturával sem. Az emberiség helyzetét Jézus
Krisztus előtt, Szent Pál így jellemzi: "Ezért Isten szívünk hajlama sze
rint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját
testüket. Hiszen Isten igazságát fölcserélték a hamissággal s inkább a

-teremtménynek hódoltak és szolgáltak, mint a Teremtőnek, aki mínd-
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