
A MAGYAR EGYHAZPOLITIKA

FONTOS ESEMÉNYE

Az új magyar érsekek és püspökök kinevezése fontos állomás a második
világháború után kialakult szooíalísta rendszerű magyar állam és a római ka
tolíkus egyház kapcsolatainak fejlődésében. Sok politikai bölcsességre és sok
türelmes apró munkára volt szükség hogy ez az eredmény bekövetkezhessen,

Nem először, és nunden bizonnyal nem is utoljára mutatunk rá, hogya
második vílághéború utáni fölszabadulás, majd az azt követő jelentős társa
dalmi átalakulás történetileg milyen kedvezőtlen helyzetben találna a magyar
katolikus egyházat, Ez az egyház olymértékJben volt összefonódva az akkO['

. megsemmisült 'és összeomlott feudális állammal, hogy amikor az eseményeket
túlélő intézményként körülnérett a romokon, úgy érezte: csupa idegenség vagy
ellenség veszi körül. Ma már lassacskán megfelelő történeti távlatból kezdjük
látni a húsz év előtti eseményeiket és azt is fel tudjuk mérní, hogy túl a po
litikai szenvedélyeken, személyes és csoportos íngerültségeken, mennyi tudat
heli akadálya is volt annak, hogy az érdekeltek józan realizmussal mérlegeljék
az együttélés föltételeit és lehetőségeit.

Az új hatalom gyanakvással nézett az egyházra, mert a régi rend vissza
sóvárgóját, legfőbb védelmezőjét látta benne. Katolíkus részröl viszont sokan
voltak, akik hajlottak arra a nézetre, hogy íme most elérkezett a vallásüldö-
zés korszaka. .

Sik Sándornak a Vigilia akkori felelős szerkesztőjének mondotta még
1948...ban, római útja után Czapik Gyula egri érsek, hogy: "Rómában máetír
sorsot szántak a magyar egyháznak, én azonban ebbe nem akarok belenyu
godni." Solha nem derült ki, hogy kivel folytatott megbeszélés után alakult ki
ez a benyomás Czapik érsekben. Tény azonban, hogy nagy politikai okosság
gal és tapintattal fogott hozzá az egyház és az államhatalom közötti viszony
normalizálásának nehéz munkájához, Az ő fáradozását koronázta meg az 1950.
augusztus 30-án a népköztársaság kormánya és a magyar katolíkus püspöki
kar közöte létrejött első megállapodás.

Tanulságos dolog mai szemmel újra elolvasni az akkori megállapodás
szövegét, Nemcsak a későbbi kedvező fejlődés valamennyi föltételét találjuk
meg benne, de sok tekírrtetben meglepően jövőbe mutató volt, A megállapo
dás 4. pontja például így hangzott: "A püspöki kar támogatja a békéért folyó
mozgalmat, Helyesli a magyar népnek, a magyar népköztársaság kormányá
nak a béke megvédésére irányuló törekvéseit, elitél minden háborús uszítást,
elítéli az atomfegyver használatát és ezért az emberiség e11en elkövetett bűn

cselekményben bűnösnek tekinti azt a kormányt, amely először használja az
atombombát." Nem kevesebbet vételezett itt elő a magyar hierarchia, mint a
vatikáni zsinat Az egyházról a mai világban círnű lelkipásztori lkonstitúciÓjáine.k
ezt a megállapítását: "Minden olyan háborús cselekmény, amely egész váro
soknak, vagy széles területeknek és lakosságuknak különbségtétel nélküli el
pusztítására irányul, bűncselekmény Isten és ember ellen egyaránt. Ezért kö
vetkezetesen és habozás nélkül kárhoztatni kell."

J elentős esemény volt az a megállapodás, még ha nem is oldotta fel tel
jesen azt a bizalmi válságot, ami aikkor a szerződő felelk között feszült, "A fon
tos az, hogy meg legyen a jóakarat él megállapodás pontjainak megvalósítá
sára" - írta a megállapodáshoz fűzött kommentárjában a Szabad Nép. És
nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a jóakarat azóta sem hiányzott egyik oldalon
sem. Persze túl a mindkét oldairi jóindulaton, önfegyelmen és politikai okos-
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ságon, egyebekre is szükSlé;g volt még ahhoz, hogy a továbbfejlődés a békés
rendeződés és a ibékés egyetéetés nrányába történjék. Szükség volt ehhez a
XXIII. János pápa által összehívott II. vatikáni zsinat szellemére is, arra az
új és vílágrnéretekben gondolkodó tágkeblűségre, amely a Szeritszék diplomá
ciai tevékenységében is fokozatosan érvényre jut.

A magyar püspökök mind nagyobbszámú bekapcsolódása a zsinae mun
kájáoa, majd 'a Szeertszék és la magyrar kormány illetékes ezerveinek kapcso
latba lépése teremtette meg annak az 1964 októberében kötött részleges meg
állapodásnak előfeltételert, amely az említett mindkét oldali új realitások
alapján immár a magyar kormány és a Szeritszék között jött létre. Noha ak
kor mdndkét fél hangsúlyozta a megállapodás részleges jelleget, a mcstaní ki
nevezések mindennél világosaoban bizonyitják, mennyire, hasznos volt az ak
kor végzebt munka, A mostaná kinevezésele kapcsán tartott sajtókonferencia
ján mondta el Prantner József-államtitkár az Allamí Egyházügyi Hivatal el
nöke, hogy az utóbbi időben Rómában és Budapesten több íziben került sor
tárgyalásra a Magyar Népköztársaság és a Vatikán között a két felet érintő és
érdeklő kérdésekről. Néhány nyugati sajtoorgánum látványos eredményeket
harangozott be a-tárgyalásokkal kapcsolatban, így a többek között azt is tudni
vélték, hogy dáplomáciai kapcsolat felvételére kerül sor a Magyar Népköztár
saság és a Vatikán közott. Ezzel kapcsolatban Praritner József hangsúlyozta,
hogy felfogása szerint elvileg nem kizárt az ilyen jellegű kapcsolat, de meg
teremtése nem olyan kőzeli,' hogy konkrétabb formában is szó eshetne róla.
De a döntő kérdés e, pillanatban nem is az, hogy milyen jellegűeik jogilag a
kapcsolataik, hanem sokkal inkább· az általános szellem, ami átbatja őket. És
ebből a szempontból nagyon fontos az, amit ugyancsak Prantner József mon
dott, nevezetesen, hogy az egyház és a szecialista állam kapcsolatában immár
nincs többé úgynevezett "ké~Yles kérdés". Vagyis nincs olyan probléma, amit
az érdekelt felek ne vethetnének föl teljes nyíltsággal. !ts ez nyilvánvalóan
örvendetes körülmény.

!ts ha ebből a szempontból vesszük szemügyre az új püspöki kinevezése
ket, azok rnegtörténtét .míndenképpen a magyar egyházpolitika fontos esemé
nyének kell tartani. Két, történelmi múltú érseki szék került betöltésre, és a
magyair . egyházmegyék többségért immár a székhelyre kinevezett megyéspüs
pök kormányozza. A normális és évszázadok <óta kialakult, hagyományos me
derbe terelődött ezzel a magyar egyház kormányzata. Egészen nyilvánvaló az
a tendencia, hogy mindinkább eltűnjenek a provízóríumok. S ez az egyház
ügyének csak javára válik, arról nem is beszélve, hogy milyen mértékben se
gítheti elő a még rendezetlen kérdések elintézését, Mert, hogy ilyenek is van
nak, azt egyik fél sem tagadja; De rninden remény megvan rá, hogy amilyen
mértékben a magyar katolikus egyház vezetéséből fokozatosan eltűnik mín
den provizórium, ugyanúgy tűnik majd el az átmenetiség és ideiglenesség az
állam és egyház kapcsolataiból is. .

A hivatalos kormányzati álláspontot az egész kérdéskomplexumban, vilá
gosan fejti ki az a kommentár, amelyet a Népszabadság fűzötJt a kinevezá
sekhez.. A lap szerint "pozitív fejlemény ez államunk és az egyház viszonyá
ban. Határköve annak a folyamatnak, amelyben a szecialista állam követke
zetesen törekszik az egyházakkal való rendezett együttélésre. Ez az elvileg
szilárdan megalapozott politikai törekvésünk mindig is arra a realitásra épült,
hogya hivők és a nemhivők közötti 7dilönbség nem szükségszerüen politikai
ellentét, hogy a vallási tradiciókat követő dolgozó emberek alapvető társadal
mi érdekei azonosak az egész társadaloméval ..." (Valamennyi kiemelés az
eredett cikkben),

Az egyház és a magyar állam viszonyának kedvező alakulásáról tanús
kodó kinevezéseket a magya. katolíkus közvélemény is örömmel, megnyug-
vással és a jövőbe vetett bizalommal vette tudomásul. .
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