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HUSZADIK ÉVFORDULÓ

Amikor legutóbb a fővárosban járva pillantásom az új Erzsébet-hídra
esetr, a technikának ez a remek alkotása jelképpé magasodott előttem,

emlekeztetve az egykor történt szőrnyű rombolásokra és az azóta végbe
ment alkotó rnunkára. Mint ahogy már előtte jelkép volt számomra a
nagy aldozatok árán rendbehozott Egyetemi templom, amelynek közvet
len szcmszédságában, a Központi Szemináriumban meg szoktam szállni.

;,[05t a huszadik évfordulón pedig különösképpen elgondolkozhatik
az ember: mi mindennek lehetett tanúja azóta, hogy 1945. április 4-én
a gyozelmes szovjet csapatok kiszorították az ország területéről a német
és csatlós haderők utolsó maradványait! Felrémlenek előbb a mérhetetlen
pusztítasok, amelyeket az idegen érdekek szolgálatában viselt háború mű

velt országunkban. Igaz, ma már a múlt emlékei ezek, de feledni soha
sem szabad, nem szabad annak a közben felnőtt legifjabb nemzedéknek
sem, amely csak hallomásból és könyvekből értesülhetett róluk. Mert,
hogy meg ne feledkezzimk, ez is egyik feltétele annak, hogya kortársak
és a későbbiek is helyesen tudják mérlegelní azokat a változásokat, ame
lyek a felszabadulást követő két évtized alatt hazánkban bekövetkeztek

Aki csak kívülről nézi dolgainkat, teszem egy külföldi látogató, nyil
ván azt fogja találni a legnagyobb változásnak, hogy az ország régebbről

ismert képe egészen más és lényegesen szebb lett. Nagyvárosaink mellől

eltűntek a nyomornegyedek, helyüket parkokkal ritkított modern ház
csoportok foglalták el. Új és hatalmas iparvárosok bontakoztak ki. Meg
növekedett a közlekedés, autóbusz-járatok kötik össze a forgalmi közpon
"tokkal a legtávolabbi vidékeket is. Villany ég a legkisebb faluban, autó,
rádió és televízió úgyszólván mindenütt, Munkát könnyítő gépeket hasz
nál a parasztság, amelynek munkaideje csökkenőben, jövedelme emel
kedőben. Új iskolák mindenfelé, kiterjedt egészségügyi hálózat. S foly
tathatnám tovább, akár számszerű adatokkal is.

Amit azonban a kívülről szemlélő már nehezebben fedez fel: mínd
ezeket a vívmányokat és a hasonló többieket a mi sajátos körülményeink
között kétségkívül annak nyomán értük el, hogy ebben a magyar társa
dalomban, amely 1945 óta új utakra tért, megszüntek az ember és ember
közötti azok a különbségek, amelyek elavult előjogokon alapultak. más
viszonyok léptek elő a tulajdonjog terén, s nincs többé merev szakadék
a fizikai és a szellemi dolgozók között, Nemcsak elvben, de gyakorlat
ban is megnyílt a tanulás és érvényesülés lehetősége mindenki számára.
Sokan, nagyon sokan szinte hősi erőfeszítéssel pótolták azokat a kulturá
lis és szakmai ismereteket, amelyekhez a fordulat előtt sorsuk mostoha
sága miatt nem juthattak hozzá. Hányszor láthattuk, hogy gyári munká
sok leteszik szerszámukat és a legkülönbözőbb tanfolyamok, köztük egye
temi tanfolyamok előadásaira sietnek! S ma már örvendetesen ott tar
tunk, hogy ünnepibb alkalmakkor az utcán, vagy a színházban és szóra
kozóhelyeken a ruházatuk és viselkedésük alapján nem is tudjuk megkü
lönböztetni a fizikai és a szellemi dolgozókat.

Valahololvastam azt a megállapítást, hogy mi az elmúlt húsz év
alatt nemcsak "újjáépítettünk", de rengeteg vonatkozásban egészen "újat"
alkottunk. Annál jólesőbben érzem át annak [elentőségét, hogy magyar
testvéreink milliói közőtt, akik jövőnk biztonságos megalapozásán se-
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rénykedtek. ott voltak a mi katolikus egyházunk tagjai, ott voltak a hívő

tömegek is. Ott voltak a nemzeti egység jegyében, bizonyságát nyújtva
annak, hogy kitéphetetlen és szerves testként beletartoznak népükbe és:
hazájukba. Akárcsak azok a példamutató papjaik, akik a háború utolsó
napjaiban is helyükön maradtak, megosztva velük szenvedést és gon
dokat. S kitartottak helyükön utána is, vállalva a kezdeti bizonytalansá
got, amelyegyüttjárója volt a nagy történelmi fordulatnak.

Mert mi tagadás, egyházunk jövő életkörülményeit illetően bőven me-o
rültek fef aggodalmak is. Végtére az egyház és állam szétválasztása, ame
lyet 1949-ben a Magyar Népköztársaság alkotmányába iktattak, egészen
új és a magyar történetben előzmény nélküli helyzet elé állította katolíkus.
egyházunkat. Attól kezdve az egyháznak olyan politikai-társadalmi rend
szerben kell tevékenykednie, amelynek vezető tényezője, a kommunista
párt, az ateista világnézetet vallja magáénak. Egyházunknak nem kis.
erőfeszítésébe és megpróbáltatásába került, hogy megbirkózzék az ebből

származó nehézségekkel, amelyek nemcsak kívülről, de az egyházon be
lülról is jelentkeztek. Meg kellett azonban találnia működése irányát s
ehhez mérten meg kellett teremtenie a további müködésének feltételeit.

A marxizmusnak a vallásra vonatkozó közismert tételei ellenére az
alkotmány biztosította az állampolgárok lelkiismereti szabadságát s ez
zel együtt a vallás szabad gyakorlásának jogát is. Ezekre a tételekre ha
gyatkozva indultak meg annakidején az új magyar állam és a püspöki kar
között is a tárgyalások, amelyeknek eredménye az 1950 augusztus 29-én
létrejött megállapodás lett. Ez rakta le nemcsak a békés együttélés, de a
fejlődésképes jóviszony alapjait is. Allamunk és egyházunk folyvást ja
vuló viszonyának meggyőző bizonysága lett azután az a részleges meg
állapodás, amelyet a Magyar Népköztársaság és a római Szentszék telj
hatalmú megbízottjai a múlt év szeptember Ifi-én írtak alá. Örvendetes
következménye ennek öt új püspök kinevezése, amivel feltöltődött a ma
gyar katolikus hierarchia erősen megritkult sora. Ugyanígy az is, hogy a
Pápai Magyar Intézetben ezentúl innen, hazulról kiküldött papok nyer
hetnek továbbképzést, ami azt is megkönnyíti, hogy nyelveket tudó és
kiváló felkészültségű teológiai tanárokat kapjanak a szemináriumok. Nagy
jelentőségű továbbá a mindkét oldalról kifejezett készség és óhaj, hogy
folytassák majd a -tárgyalásokat és lehetőség szerint más elintézésre váró
kérdésekben is megegyezésre jussanak.

Hogy ilyen megállapodásra sor kerülhetett. abban döntő szerepet vitt
mindkét oldalon az a politikai realizmus, amely a társadalmi valóság.he
lyes értékelésére támaszkodik, e mellette kétségkívül szerepe volt annak a
következetesen pozitív magatartásnak is, amelyet magyar katolikus egy
házunk a szocialísta rendszerben tanúsított. Ennek a pozitív magatar-
tásnak s nyomában állam és egyház kölesönösen növekvő megértésének
köszönhető, hogy a húsz év során kialakult új életformában mindenkí,
hívők és nem hivők egyképpen megtalálhatták a maguk boldogulását és
együttesen tudják szolgálni az ország és népe érdekeit.

Természetes, hogy hazánk felszabadulásának huszadik évfordulóján
ezek az egyházunkkal kapcsolatos mozzanatok is mind elvonulnak előt

tünk. Ezek is segítenek abban, hogy az ünnep fényében még világosab
ban tudatositsuk feladatainkat, amelyeknek teljesítésére vonatkozó elha
tározásunk a külsőségek mellett belső tartalmat is ad ünneplésünknek.
Ezek a feladatok minket állampolgári minőségünkben és katolikus vol-o
tunkban is terhelnek.
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Egyfelől mint állampolgároknak kötelességünk, hogy minden erőnk

ből kivegyük továbbra is részünket hazánk fejlődésének, virágzásának,
népünk jólétének előmozdításából. Közre kell működnünk az egészséges
közszellem formálásában, a közerkölcsiség és a munkaerköles javításában.
Síkra kell szállnunk a nemzetek közti megértésért és a világbékéért.
Másfelől mínt hívő katolíkusoknak úgy kell vallásunkat gyaJkoro1nunk és
a tiszta evangeliumi igazságokat képviselnünk, hogya belőlük és általuk
nyert szellemi és erkölcsi értékeinkkel a közösség javát is szelgáljuk.
Legyen a mi hitvallásunk tanúságtétel egyéni és családi életünkben, az
embertársainkhoz és a munkához való viszonyunkban. így tudunk mi
élni mint hívő katolikusok is a mi társadalmi rendszerünkben, így fogjuk
abban illő helyünket biztositani.

Az elmúlt évek a jövő kedvező alakulásába vetett reménységgel és
bizakodással töltenek el valamennyiünket. Méltán adunk hálát Istennek
ezen a huszadik évfordulón, amiért sikerekkel áldotta meg fáradozá
sainkat.

•
TAVASZ

Tegnap még minden szürke volt,
az égről is letünt a hold
s bennem fagyoskodott meredten
a régi kedvem

s az ágak közt ma szél üget
csiklandva a kamasz rügye t,
vetélkedő, tükrós varázs van
a napsugárban!

Pillangó még nem szálldogál,
de udvarol madár s bogár,
pattannak - tavasz aj/win bók 
a hetyke bimbók,

csak én ulök itt egyedul
míg vágyam halkan hegediLl
s dúdolgatok - a szívem békül
dalt, szCJVeg nélkül ...

Emlékeim vannak velem:
első vers, első szerelem
s lelkembezárva, hogy ne lássák,
boldog barátság.

Most érzem, mily gazdag vagyok!
Isten mosolya rámragyog
s visszfénye, mely vakít ott fennen,
tündöklik bennem!

Csattogjatok, ti madarak!
ki fóldhöz tapad, az a rab,
szállj illat felfelé és véled
felszáll a lélek!

Hogy nem vagyok már fiatal?
A léleké a diadal,
mely győz az életen, hogy lásson
s a hervadáson !

Zöngő bogárság, légy vidám!
Halálé, mit a test kíván,
rád is hajol a fűz bús ága
test ifjúsága,

de addig zengje életed
az áldó hálaéneket
s hogy add tovább magad, ne késs
alétezéssel !

Hogy éh. minden a tavaszt!
,VIegértem s mind átérzem azt
és hogy időm hasznosan töltsem:
csak nézem bölcsen .•.

Az évszakok oly ravaszok!
mézgyűjtő, szines tavaszod
gyors fecske, tIlan észrevetted
s elszállt feletted .

Évente visszatér, de más
minden újabb feltámadás,
új pille csillan régi fényben
s más látja, én nem . . .

A Változatlan odafönt
tűz-mosolyával mást köszónt
s bókaInak a szellőre ringók:
új, helyte bImbók

- s hozzám ne Jónne a tavasz?
Némulj el ajkamon, panasz,
örök tavasszal várnak engem
ott fenn a Mennyben!

Gát István
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