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Augusztusban a katolákus papi béke
mozgalom megalakulásának huszadik
évfordulóját ünnepli. A közelgő jubile
um alkalmából kerestük fel Beresztóczy
Miklóst, az Országos Béketanács Kato
likus Bizottságának főtltkárát, az or
szággyűlés alelnökét.

Milyen céllal alakították meg 1950
ben a katolikus papi békemozgalmat?
Mik voltak ennek előzményei?

A papi békemozgalom megalakítása
történelmi szükségszerűség, történelmi
parancs eredménye volt. 1950, illetve a
felszabadulás és az 1950 köz.ti időszak

míndannyíunk számára egy egészen is
meretlen világ kibontakozását jelentet
te, amely a szocíallzmus építésének
programjával indult. Mi :a szocializmust
- mí alatt elsősorban a papságot ér
tem - nem ismertük, vagy legalább
is nem a maga teljességében ismertük.
De ismertünk egy nagyon nyers és erős

propagandát, amely - főként a hábo
ros időkben - a szeelalista gondolatok
és azok hordozói ellen irányult, és
emellett ismertünk egy-két ritka belső,

egyházi példát, amelyből táplálkozhat
tunk és amit követhettünk. Gondolok
itt a Rerum novarumra, a Quadrage
simo annóra, egy-két valóban szociális
apostolra, nagy egyházi alakra, mint
Sonnenschein, Bosco Szent János, a
francia Suhard bíboros, akiknek tanítá
saiban már egy modernebb világra való
buzdítás jelentkezett. Mindezek ismere
tében is az új, szocialista célokat ki
tűző társadalmi rendszerben csak tapo
gatództunk. Azt azonban hamarosan
tapasztalhattuk, hogy a nagy áldozatok
kal fáró háború után az újjáépítés
munkájában kormányzatunk az egész
ország, valamennyi magyar honfitársunk
részvételére számított. Ebben a helyzet
ben lehetett elutasítani ezt a tendenciát
és elhagyni az országot, lehetett szem
befordulni az új társadalmi vendszer
rel, de számunkra egyik sem látszott
járható útnak. Mí úgy éreztük, hazánk
hoz, népünkhöz - híveinkhez - hűsé

ge seknek kell maradnunk; a realitások
pedig azt a meggyőződést alakították ki
bennünk, hogy a történelem kerekét
visszafordítani nem lehet. Az első évek
ben történtek kísérletek a szembefor-
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dulásra. különféle biztatások hatására,
de tragédiájuk is bizonyította, hogy ezek
a biztatások nem tartalmaztak . reális
megfontolásojcet. Mi más irányban ke
restük a megoldást. Megkíséreltük le
hántani papi felfogásunkról azokat a
rétegeket, amelyek - véleményünk sz~

rmt - nem tartoztak az egyház szük
ségképpení megjelenéséhez. Most két do
Iogra gondolok. Az egyik az ún. feu
dális egyház léte. Amikor földreform
zajlott le az országban, és megszűntek

a nagybírtokok, anakronásztíkussá vált a
közel egymillió katasztrális hold egyházi
birtok fenntartása. Másrészt, amikor
kezdetben bizonytalanul, de mind ero
sebben elhangzott a demokrácia eszmé
jének hírdetése, és ez egyre konkré
tabb formákat öltött, a szólamoktól a
gyakorlati megvalósuláslg, nyilvánvaló
volt előttünk, hogy az ún. uralkodó egy
ház szerepének hangoztatása szintén idő

szerűtlen. Mondhatná valaki, hogy indu
lásunk a konkrét egyházi intézkedé
sekkel vagy irányítással szemben való
szervezkedés volt. Igaz, egy-két ütközést
nem kerülhettünk el az akkori hivata
los egyházi vezetőlnkkel. de nem ezek
indítottak munkára és útkeresésre ben
nünket. Megoldást akartunk találni ar
ra, hogy egyházunk továbbra is szaba
don működhessen híveink között és
ugyanakkor mi, papok megőrizve hűsé
günket az egyházhoz, alkalmazkodhas
sunk az új társadalmi rendhez és hiva
tásunk teljesítésének megváltozott körül
ményeíhez. Ez a törekvés vezetett rnin
ket, amikor eleinte csak beszélgettünk
erről egymás között, majd néhány új
ságcikkben főképpen Horváth Ri
chárdnak jelentek meg ekkor cikkei a
Magyar Nemzetben - kifejezést is ad
tunk ennek a nyilvánosság előtt. A kor
mányzatnak .nem állt érdekében, hogy
az emberek lelkiismeretét érintő legmé
lyebb kérdésekben diszharmóniát te
remtsen. Tá rsadalmí életünk vezetői is
hasznosabbnak, célszerűbbnek vélték, ha
a békességet keresik, nyugodt légkört
alakítanak ki és szintén a megfelelő

megoldás után kutattak, hogy. ne kell
jen megbolygatni a hivők lelki nyugal
mát, amikor gazdasági téren, az újjá
építés és a pártpolitika terén, a társa
dalmi élet egyéb vonalain létező prob-



lémák az egész ország népének össze
fogásat sürgették, gyors és eredményes
munkáiának függvényei voltak.

így törtéot, hogy 1950 júniusában Ká
dár János, az akkori belügyminiszter
magához hívatott és felvetette, hogy jó
volna mindkét fél számára - értve ezen
az egyház és az állam viszonyát -, ha
a világnézeti kérdéseket más síkra emel
ve, a gyakorlati társadalmi életben meg
találnánk az együttműködést. Mivel én
tíz évig az egyházkormányzatban, tíz, évig
pedig az államapparátusban dolgoztam és
ismerem mindkét terület eljárási mód
jait, hozzám fordult, hogy legyek e gon
dolat mozgatója, vessem fel illetékesek
előtt, hogyan lehet a közeledést magva
lósítaní. Felkerestem Czapik Gyulát,
Grősz érsek urat', akrik reálrisan lemér
ve a helyzetet, beleegyeztek a tárgya
lásba, Igy indult el a tárgyalás a püs
pöki kar megbízottjai és a kormány kép
viselői között, ami 1950 augusztusában
az első megállapodáshoz. vezetett,

- 1950. augusztus l-én a budapesti
Tudományegyetem aulájában tartották
meg azt a harmincöt katolikus pap ál
tal összehívott országos papi értekez
letet, melynek résztvevői a katolikus
papság béke bizottságát megalakították.

- Ezen az ülésen elsősorban tájéko
zódni szererttünk volna a paptársak
gondolatai felől. Az előadók és a fel
szólalók olyanok voltak, akik ezekkel a
kérdésekkel részben hivatásszerűen

részben pedig a már emlitett töprengé~
seink során többet foglalköztak. A kor
mány részéről Darvas József, akkori
vallás- és közoktatásügyi miniszter szó
lalt fel, ott volt Balogh páter, aki már
Debrecenben az új társadalmi rend
funkcionáriusa lett, tehát közelebbről is
merte a partnereket is és a tendeciá
kat is; Horváth Richárd, aki tárgyalá
sainkon gondolataink első megfogalma
zója volt. Közel háromszáz fő gyűlt

össze, hogy elhatározza, megkísérli az
előbb vázolt elv szerint az új világba
való bekapcsolódást.

- Milyen nehézségekkel kellett meg
küzdeniük az OBKB megalakulását kö
vetően? Mik voltak azok a külső és bel
ső problémák, amelyekkel szembe kel
lett nézni?

- Természetesen mint minden kezde
ményezésnek, különösen abban az idő

ben, amikor még eléggé ködösek voltak
a távlatok, voltak barátai is, és voltak
ellenvetői is. A barátai voltak azok,
akik érezték, hogy megoldást kell talál
ni, csak nem tudták, hogyan lehetne.

Már folytak a tárgyalások, amikor a
püspökí kar üzenetet kapott Rómából,
melyben a Szentszék arra figyelmezte
tett, hogy konkordátumot" csak Róma
köthet a kormányokkal. Czapik érsek
adta meg erre a megfelelő választ, ami
kor kijelentette, nem konkordátum meg
kötéséről van szó, hanem arról, hogy a
belső, magyar helyzetben a működés

lehetőségeinek feltételeit egy ideiglenes
megállapodással blztosítsuk, s ha majd
a konkordátum megkötésének kérdését
a fejlődés napirendre tűzi, ez nyilván
valáan Róma feladata. Adott esetben
azonban a püspöki kar érzi magát fel
jogosítva, hogy bizonyos intézkedéseket
tegyen és megállapodásokat kössön.
míndig elísmerve Rámának, mínt leg
főbb szervnek jóváhagyó vagy ellenző

döntését. De idehaza is sokan aggódtak
a megállapodás miatt. Vajon ez az ate
izmus vállalását jelenti-e, vagy - és
akkoriban ez voLt a fővád - egy nem
zeti egyház megalapítására tett kísérle
tet? Olyanféle változást jelent-e a pap
ság életében, mely felrúgja az egyház
fegyelmi törvényeket? Mi fogcsikorgat
va és izzadva, mínden rábeszélő és bi
zonyító képességünket latba vetve ma
gyaráztuk és tettünk tanúságot amellett,
hogy ezek mind valótlan állítások. Vol
tak ugyan külföldön, annak idején Cseh
szlovákiában - már az első világhábo
rú után is - ilyen törekvések, de mi
távolról sem akartunk nemzeti egyházat,
mdrít ahogy nem akartuk a cölibátus
kérdését sem felvetni. 1919-ben, amikor
megalakították a papi tanácsokat, ez
felmerült, s az akkori tanács ezért is
bukott meg. Semmiféle egyházellenes,
valláserkölcsi és egyházfegyelmi szabály,
dogma elleni cselekedetre nem vállal
koztunk, mert akkor inkább vállaltuk
volna a vértanúságot, a pusztulást,

- Visszatekintve az elmúlt húsz esz
tendőre, eredményesnek tal'tja.-e a pa-,
pi békemozgalom műkődését?

-:- Tekinfettel arra, hogy az a köd,
ami akkor még az indulásunkat körül
vette, mindjobban feloszlott, s azok az
ellenérzések, amelyek 1950-ben a meg
állapodás körül itthon is és Rómában
is felmerültek, egyre gvengültek, és ma
húsz évvel később eljutottunk oda, hogy
a Vatikán tárgyal a magyar kormány
zattal, a2l1; mutatja, az 1950-es tárgyalás
jó alapot teremtett és a munkánk ered
ményes volt. Ha viszont ez a törekvés
nem vezetett volna az atmoszféra továb
bi javulásához, a bizalmi légkör növe
kedés-éhez, nem kerülhetett volna sor a
64-es,- Róma $8 a magyar kormányzat



közti tárgyalásokra. mert még mindig
számolni kellene egy olyan ellenhatás
sal - mint más országokban látjuk is
-, ami nagyon megnehezítené ennek
megvalósítását, Mi voltunk - Jugosz
láviával együtt - az' úttörők ebben, bi
zonyítva, hogy az egyház ősidőktől val
lott elvei szerint nincsen semelyik
társadalmi rendhez, államformához
vagy struktúrához kötve, minden kor
ban megvan evangélíumí küldetése, és
mindenhol meg is fogja '~találni előbb

vagy utóbb azokat a működési feltéte
leket, amelyek azt eredméhy-ezik, hogy
az új világban is egyháza maradjon a
híveinek. A mai történelmi változások
tehát igazolták törekvéseinket.

_ Elhangzottak olyan vádak is a
papi békemozgalommal szemben, hogy
szülője volt az aposztáziáknak, papi drá
máknak és elósegítóje meg nem érde
melt karriereknek.

- A papi békemozgalom fennállásá
'nak húsz éve alatt mínd a társadalom
-életében, mind az egyházi életben vol
tak zökkenők, tragikus mozzanatok is.
A társadalom építésének bizonyos sza
'kaszában kialakult a személyi kultusz,
amí áldozatokat követelt. Voltak termé
.szetesen közöttünk is olyanok, akik a
maguk személyí kultuszának megvaló
sírtói voltak, akik iparkodtak együttmű

ködni velünk és beárnyékoztak minket..
ötezer katolikus papról van szó. Hogy
ezek között akadt esetleg X számú, a19
karriervágyból állt mellettünk vagy aki
az új élet talaján megingott egyház
hűségében, nem tagadom. De mindjárt
hozzá is teszem, hogy az elmúlt húsz
év aposztázíája számbelileg semmiképp
sem nagyobb, míne az általában a nor
mál békeévekben volt. A feloszlott szer
zetesrendek tagjai a világi élet körül
ményei között nem mind találták meg
a megfelelő egyházias munkakört, társa
dalmilag magányban és tanácstalanság
ban éltek, elvesztették tájékozódásukat
s nem tudtak beleilleszkedni az új élet
formába. Közülük egy-kettő aposztatált,
de a világi papság körében sem lettek
többen hűtlenek papi hivatásukhoz az
eltelt két évtizedben, mint régente.
Érdekes, hogy ebben az időben aposz
tatált paptársaink ügyét a Szentszék
sokkal könnyebben rendezte, mínt előt

te bármikor. Most egy levélváltással
úgy intézkedett, hogy nevezettek nem
térhetnek ugyan vissza egyházi szolgá
latba, de lelkiismeretileg feloldotta őket

és a maguk működési területén tovább
élhetik a laikus életét. Sem simonia 
a szónak egyházjogi értelmében -,
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sem pedig olyan, ami egyházi szemé
lyeket eláruló vagy diszkreditáló tevé
kenység lett volna, nem fordult elő na
gyobb számban, mínt egyébként a pa
pok életében előfordulni szokott.

Régi mondás, még háborúk előtti, hogy
homo homini lupus et sacerdos sacerde
ti lupissimus, ami azt fejezi ki, hogy pap
pappal szemben sajátos psziché alapján
talán nagyobb gyanakvással viseltetik,
mint a többi ember. Ez az ellenérzés
azonban működésünk során nem nö
vekedett, sőt ellenkezőleg, csökkent.
Minél jobban megtaláltuk egymást, mí
nél jobban beigazolódott egyrészt az,
hogy a vádakat egyáltalán nem érde
meljük meg, másrészt pedig azok, akik
nek ellentétes politikai vagy társadalmi
felfogásuk volt és összeütközésbe kerül
tek törvénnyel, bírósággal ; tapasztala
taik alapján rájöttek arra, hogy _
~mInt említettem - nem lehet feltar
tóztatni a fejlődés menetét, egyre nőtt,

erősödött a táborunk. Ha am nézzük
hogy induláskor körülbelül háromszáza~
voltunk békemozgalmí papok, ma azt
mondhatjuk, talán ennyien vannak azok,
akik a valóságban szemben állnak tö
rekvéseinkkel.

- Tekintettel arra, hogy ez a moz
aalom a hidegháború légkör'ében szü
letett meg és kedveziStren belpolitikai
viszonyok között, mindmáig vannak
fenntartások vele szemben. mivel e hi
bákkal terhes idiSszak terméke.

- A személyí kultusz vagy a háború
utáni évek lázas, nyers társadalmi lég
körét és cselekedeteit már nem lehet
azonosítani a mcstaníval. Azóta sokat
fejlődött - főképp 1957-58 óta - po
litikai és társadalmi életünk, és ezen
a fejlődésen, a társadalom fejlődésével

együtt átment a papi békemozgalom is.
Menet közben sokkal többet ismertünk
és ismerünk meg a szocialízrnusból, tár
sadalmi célkítúzéselnkből, azokból a le
hetőségekből, amelyek a hivő és a pap
ság életét gazdagítják. Ha fel Is tudunk
mutatni konkrét zökkenőket a papi bé
kemozgalom életében, ezek egyáltalán
nem csökkentik eredményeit és tekinté
lyét. A személyi kultusz idején semmi
vel sem szenvedetIt kevesebbet az egy
ház, mint a társadalom és az állami
élet. Ilyen nagy társadalmi átalakulá
sok folyamán, de még akkor is, amikor
nincsenek ilyenek, mind egyházi, mind
világi téren óriási problémák léteznek.
Gondoljunk csak a mai dél-amerikai
egyház helyzetére, vagy gondoljunk
vissza a régi magyar egyházi életre, a
főkegyúri jogokra. Az akkori rcatolikum



sem nevezhető zökkenés mentesnek és
~m nevezhető ideálisnak sem. Akkor
18 voltak mozzanatok, amelyek kár
hogy voltak, és mostani fejlőQésünk so
rán is voltak és vannak mozzanatok
amelyek kár hogy vannak s amelyek
arra késztetnek minket, hogy azt a
munkát, amit vállaltunk, tovább foly
tassuk. Nemcsak azért, mere már mély
meggyőződésünk, hogy helyes utat vá
lasztottunk, hanem azért is, hogy a még
fennálló problémák megoldást nyerje
nek. Hadd hívatkezzam a -64-es, a Va
tikán és a magyar kormány közötti tár
gyalásra, amely nincs lezárva, és foly
tatásának előfeltétele színtén az a lég
kör és az a helyzet, ami megteremtette
a 64-es megállapodások leheWségét is.

- Mik azok a "zsinati gondolatok",
amelyek a mozgalom tevékervységét kez
dettől fogva meghatározták?

_ Belső megelégedéssel és örömmel
tölt el bennünket, .hogy egyhazunk 
s ezen most a világegyházat, annak ve
zetőít, e. Szeritatyát és a többieket ér
tem - látta és látja az egyetemes fej
lődést, felismerte, nem helyi jelenségek
ről van szó, hanem korszakfordulóról,
és ennek az új korszaknak új egyházi
irányát is igyekszik megpajzolní. Ez
nem könnvű, hiszen haladók és kentes
tálók, visszahúzó erők és reformerek
küzdelime a világegyház vonatkozásá
ban is élő valóság. A Szentatyáknak
olyan megnyilatkozásai, mint a Pacem
in terris, a Populorum progressio; az

• Ecclesiam suam és a Zsinat határozatai 
mint pélául a Gaudium et spes - sok
sok tekintetben a mi érdekeinkkel és gon
dolaéaínkkal egybehangzanak. a mi hit
vallásunkat is kifejezik. Ahogyan mi
megtogalmaztuk, ugyanúgy a Zsinat is,
amikor az ún. feudális egyház helyett
a szegénység egyházáról beszélt, az
uralkodó egyház helyett a szolgáló egy
házról - nemcsak mínt [elszóról, hanem
a gyakorlatban megvalósítandó törekvés
ről is -, s a világot megvető egyház
és katolikus felfogás helyett arról, hogy
ebben a világban kell kiérdemelni az
örökkévalóságot. A múltban elidegene
dett egyházzal szemben az élő egyház
elvét hangsúlyozta, hiszen Krisztus
evilágba jött el, az evilági embereket
megmenteni, és nem lehet, hogy a pap
meneküljön hívei világából, a szegények
világából, a fejlődést szolgálók és a
mindenkit jobb sorsba emelni akarók
világából. Az elmúlt században az in
dividualizmus uralkodó eszme volt.
Most helyébe a kollektív, a közösségi
katolikum és az emberek testvériségé
nek eszméje lépett. Ezeket a gondola-

tokat ma már egyházunk is vallja s
nekünk ezentúl nem kell eSzméket' ke
resnünk gyakorlati munkánkhoz, mert
azokat egyházunk adja. Ezért ma -már
nem lehet olyan megkülönböztetéseket
te,nni, hogy békemozgalmí pap és nem
b~kemoz~lmi pap. Békepap - ilyen
~mc~. Ml, ezt n~ vállaljuk. igaz, nem
IS mi találtuk kl. Ma azt mondjuk mín
den pap ipso [acto - békepap.

- Véleménye ezerint. a pap lelkipász
tori munkája és politikai közömbössége
ellentmond-e egymásnak?

- Nem politízálná - lehetetlenség.
Pártpolitikát, azt nem. Pánthoz nem tar
tozom, ezt mondhatjuk. De abban a pil
lanatban, amikor valaki közösségnek
tagja lesz és közösségí viszQn~ait ren
dezni kell - politizál. Ahogy egy gye
rek családtaggá válik, ahogy a család
bekerül a 1akóközöAségbe, a kenyérke
resők munkaközösségekbe, végül a vá
ros vagy falu és az ország nagy közös
ségébe - nem zárkózhat el a politiká
tól. Minden egyes egyed ezer szállal
van a közösségek sorozatához kötve, és
ezeket a szálakat rendeznie kell. A pap
nak is. A pap lelkipásztor. Ilyen szem
pontból benne él egy hívő-közősségben,

egyházmegyéjének közösségeben de
ugyanakkor mint honpolgár b€l11n'e van
a magyar élet gazdasági-kulturális egy
ségében is. Minden pap, amikor ezek
ben a közösségekben pozitíve rendezi
a kapcsolatait; ennek megfelelően dolgo
zik egyházi és társadalmi téren akkor
voltaképpen Mt teszi, amit mi céiul tűz
tünk ki - békemunkát végez.

- Nem gondolja, hogya békemozga
lom megosztja a magyar papságot és
bizonyos feszültséget támaszt?

- Azt hiszem, ma már erről nem
beszélhetünk. Hogy a néhány ezer ka
tolíkus papból száz vagy kétszáz-e az
aki becsukja még az ablakát és dOhog:
nem tartom sz;amon. De hogy senki sem
esik a mí köreinken kívül, ezt bármi
kor dokumentálhatjuk. Mindenkit egy
ségben tartunk és hívunk. Eppen a leg
utóbbi megyeí összejöveteleink mutat
ták ezt meg, ahol a főpásztorlöl kezdve
a Iegfíatalabbakíg, teológusoktól a kis
papokig jeilen volt míndenkí, pedig most
nin~s semmiféle rábeszélés, Régebben
autókkal kellett kimennünk és megma
gyaráznunk egy-egy gyűlés értelmét és
je,lentőségét. Ma elrnondhatjuk, hop a
békemozgalom az egész magyar papság
ugye.

- Felnőtt egy új papi generáció
amely cS'elekvőképesebben igényli a tár~
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stjdalomban való 1'észvételt. A békemoz
galmon kíVül milyen más lehetőségeket
tát a pap és a tá1'sadalom egyiittm'Úkö
dühe, a pap k6z{SllSégt kapcsolataiMTc
{1lJZ4agítdsiÍra?

- Több összetevőből állhat a kérdés
feltevés is és több összetevőből a vá
lasz is. Ha mondjuk a papi rendet fog
lalkozási ágnak tekintjük és rnegszá
molíuk, hány tanácstag van közöttük,
akkor az arányosított létszám semmivel
sem rosszabb, mínt az orvosok, tanítók,
mérnökök stb. esetében. Az a régen di
vatos közjogi papi szerep terhet is je
lentett. A plébános például minden köz
ségben tagja volt az iskolaszéknek és
a képviselőtestüle1Jnek, így 3400 magyar
községben 3400 papi tanácstag vo~t.. Ma
erre nincs szükség, Más tevékenységi te
rület is kínálkozik: a honísmeretí moz
galern a néprajzi gyűjtómunka, a his
toria domus-ok vezetése stb. A papnak
azonban mégiscsak az volna legfonto
sabb. feladata, hogy eleget tegyen a ,to
vábbképzés követelm~nyeinek, ~ert. ugy
tud tevékenyebben reszt venni a társa
dalom életében, ha jól prédikál. Ott vá
lik' el hogy a ma papja-e vagy nem.
Ha ötven száz évvel ezelőtti példák
alapján 1ltrt szentbeszéqet, nem biztos,
hogy jól teljesíti lelkipásztori köteleze.tt
ségét. Amint megkívánjuk a munkas
tól vagy a mérnöktől, hogy továbbké
pezze, tökéletesítse magát, ezt várjuk
papságunktól is, !'!kár fiatal, akár idő

sebb. Híveinket ezer más forrásból ih
letik, pumpálják tudással, ismeretanyag
gal tanfolyamokon, előadásokon, rádió
ban televízióban stb, Ha a ma papja
n~ tud ezekkel legalább egyszintű 
de igazság szerínt magasabb szintűnek

kellene lennie - lelki táplálékot, in
dítást és felvilágosítást adni, akkor el
veszett ember. Ma a pap nem az egye
düli és nem a legfőbb tekintély. Ezért
a maga működésí területén úgy kell fo
koznía készséget a prédikálásban, az is
tentisztelet vezetésében, a liturgiában,
gyóntatási intelmekben, [egyesoktatás
ban, hitoktatásban és igy tovább, hogy
papi rnunkája elérje a mai követelmé
nyeket. Hogy ez míképpen valósítható
meg? Úgy vélem, fiatal PApjainkinak
rnódot kellene nyújtani arra, hogy e
témában kezdeményezzenek. Tudom, et
től még félnek nálunk, mert hátha a
Nyugaton jelentkező kontestáció itt is
felüti a fejét.

- Mivel magyarázza, hogy a világ
egyházban itt-ott mutatkozó "krízisek"
egyike sem érintette eddig a magya1'
egyházat?
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- A kil"Ízisek gyökere az egyháznak a
társadalmi fejlődés kérdésében elfoglalt
álláspontja. Urtkö~ek vannak a tekin
tély kérdésében, a főpapság és az al
sópapság viszonyában, a világi hatósá
gokka1 való együttműködés tisztázásá
ban, stb. Ahol az en'lherek még a klasz
szíkus kapitaliizmus korát élik, mint a
dél-amerikai országokba]l, ott a legna
gyobb az ütközés, ott van legnagyobb
területe- a kontestáclónak. Mi az oka
annak, hogy e kérdéseknek nálun,k
aránylag kis, rnondhatnám, észrevétlen
hullámzása volt? Az, hogy mi már ti
zenöt, húsz évvel ezelőtt átestünk a
kontes-táciÓn. Akkor ez nagy fordulatot
jelentett: megszűnt a főpapság és az al
sópapság ütközése az egyházi javak lik
vidálásával és ezzel együtt a túlzott 00
kintélytisztelet is. Ma másképpen beszél
a pap - megadva a kellő tiszteletet -.
püspökével, mint régen. A fölényes, fel
söbbséges bánásmód már a múlté. A
régi szocíálís és társadalmi helyzethez
val6 ragaszkodás szülí a kontestácl6t és
a belső egyházi krízist. Úgy érzem, a mi
helyzetünk Iö, nem mondom, hogy pél
da, mert nem akarok kérked.ni vele. De
arra mindenképpen jó, hogy bizonyít
sa: a kérdéseket meg lehet oldani si
mán, nyugodtan, törésmentesen, ha
hagyjuk a dolgokat előrehaladni, amed
dig természetfölötti korlátaink és lelki
ismeretünk parancsai engedik.

- Sokfelé panaszolják, hogy a papi
békegyúlések jelenlegi menete, formája
elavult, az összejövetelek progra1]Jja sem
vált ki általános érdeklődést. Elképzel
hető-e, hogy a meglévő keretet új tar
talommal töltsék ki, esetleg teol6giai
továbbképzés céljaira is felhasználják?

- Jó a kérdés. ~pen az ezzel kap
csolatos elaborátumori dolgozunk. Az a
célunk, hogy a papí békemozgalmar
megújítsuk. és ne csak új szervezetet te
remtsünk, hanem metodikában is és tar
talomban is más gyakorlatot. Azt szeret
nénk, hogy évente négy alkalommal ne
sablonos ismertetésekre jöjjünk össze.
Egyik nagy feladatunk a rnegfíatalítás,
mert fiatal papjaink voltak fJ.wk, akik
legkésőbben csatlakoztak hozzánk. A
másik pedig: szeretnénk mindenütt meg
valósítani azt, ami néhány helyen, Nyír
egyházán, Fejér megyében már gyakor
lat - az enciklikák, zsinati dokumentu
mok csoportos beszélgetések formájá
ban történő feldolgozását, ami önmagá
ban a papság továbbképzését is szel
gálja. E szándékainkról szóló körlevele
ink már lent vannak megyei vezetőink
nél, és ősztől kezdve teljesen átalakul-



va folytatj uk munkánkat. 'I'enmészete
sen lesz. egy-két olyan kérdés, amiről
egyszer egy évben szükséges tájékozta
tást adni az. egész megyének, Igaz, hogy
olvassák az újságban, hallják a rádió
ból, látják a televízióban, de. ennek
esetleges részletkérdéseit nem árt megbe
szélnünk. A következő évben progra
munkban az új gazdasági rendszer, a
negyedik ötéves terv és az új költség
vetés témái szerepelnek. Papjainknak is
tudniuk kell arró1, 'mílyen kérdések fog
lalkoztatják az országolt, vezetőit és dol
gozóít. Ez két alkalom lenne, nem több.
Nagyon megértem fiatal papjaink meg
növekedett igényét, amit iparkodunk is
kielégíteni. Ma már azt szoktuk mon
dogatní, mí vagyunk a veteránok, akik
átadják a stafétabotot a fiataloknak, és
ők sok helyen át is veszik.

- Sokáig forgalomban volt egy olyan
feltételezés, hogy a papi békemozgalom
tulajdonképpen nem önálló, hanem az
Allami Egyházügyi Hivatal járulékos
.szerve.

- Szeretném nyomatékosan hangsú
lyozni ennek valótlanságát. A kezdeti
időkben, amikor egyházi kérdések vita
tárgyát képezték, sokszor úgy látszott,
mintha a papi békemozgalom az Alla
mi Egyházügyi Hívatal szerve vagy, szer
vezete lett volna, és ennek támogatásával
,ellensúlyoznák a püspöki kart. Harco
lunk ez ellen a rnínősítés ellen, és eb
ben az Allami Egyházügyi Hivatal meg
értésével és helyeslésével találkozunk.
Mi nem az Állami Egyházügyi Hivatal
.szerve vagyunk, hanem a Hazafias Nép
front egyik alakuLata. A tudósok cso
portja mellett ott Vim a Ielkipásztorok
csoportja is, méghozzá ökumenikus egy
ségben. Munkánkban semmiféle világi
irányítás így nem érvényesül. Az Opus
Pacis és az OB:KB elnöke míndíg a püs
pöki kar elnöke, tagiaí között több püs
pök van, akiket a püspöki kar küldött
és választott meg. .

- Van-e jövője a papi békemozqa
lomnak?

- Amíg társadalom van, addig a lel
kipásztoroknak is vannak és lesznek
társadalmi kötelezettségei. Hangsúlyo
zom: társadalmi kötelezettségei, mert a
Ielkípásztorok főhivatása a természet
fölötti szolgálata ; de az ember társada
lomban él, a papnak is kötelessége te
hát a társadalmat új fartalmakkal gaz
dagítani, segíteni - és ez a békemoz
galom.

- Hogyan látja ma egykori megpró
báltatásait?

- Voltak a múltban, akik azzal akar
ták menteni közéleti szereplésemet, hogy
akkor nekem fizikailag a lelkemre be
széltek, ,;megdo1goztak". Felelősségem

teljes tudatában kijelenthetem, hogy
amit tettem, nem külső és még kevés
bé fizikai ráhatásra tettem, hanem ben
ső meggyőződésből, amely egy tépelődő,

sok szenvedést okozó gondolatsor vég
eredménye volt; erről annak idején
gyakran konzultáltam lelkiatyámmal és
barátaimmal is.

1948 novemberetől 1949 szeptemberéíg
tíz hónapot töltöttem különféle közintéz
ményeinkben az internáló tábortól
kezdve a börtöníg, Az eljárás során ar
ra vékonyodott az ellenem' emelt vád,
hogy - a feljelentési kötelezettség elmu
lasztása. Kezdetben azonban így indult:
bűnrészesség antidemokratikus magatar
tásban. Feltették nekem a kérdést: fel
jelentettenl-e a főpásztoromat? Mond
tam, nem. Miért nem? Ment a belügy
miniszter és az illetékes hatóságok
sokkal többet tudnak az ő magatartá
sáról, sokkal jobban tudják számon tar
tani és ellenőrdzni a cselekedeteit, miIJJt
én. Az azóta elhunyt Szalal József, a
Legfelsőbb Bíróság elnöke volt az
ügyészem. aki vádbeszéd helyett majd
nem védőbeszédet mondott. Egy papja
voltam a főpásztoromnak, aki fokozot
tabb engedelmességgel tartozik neki,
mint más. Erre azt rnondták, i,tt áll
egy törvény, amely megállapítja, hogy
aki feljelentést nem tesz, azt el kell
ítélni. Ebből a szempontból bűnösnek

vallottam magam, másban nem. Akár
miről kérdeztek: nem. Nyolc hónapot
kaptam. Miután kikerültem, ne:ncsak
rehabilitáltak hanem 1950-ben mar ál
lami kitüntetésben is részesültem. Mint
pap úgy érzem, hasznomra vált ez a
börtönbüntetés. Másképpen nézem a le
tört szenvedő embereket, mint ennek
előtte. Ez a tíz hónap segített az ~ml;e
rek értékelésében és - most mar Igy
mondom - egy élménnyel gazdagította
az életemet.

- Kiemelkedő társadalmi tevékenysé
géért hazánk felszabadulásának 25. é?l

fordulója alkalmából a Magyar Né~
köztársaság Zászlórendjé U. fokozat~t

kapta. Miben látja közéleti szereplése
nek célját?

_ Annak dokumentálásában. hogy az
egyháznak és az egyháúaknak szerepe
van a szocíallsta társadalmi rendben is.
Soha életemben nem voltam és nem i~
leszek soha pártpolitikus. A háboru
előtti időkben sem voltam, pedig a mí-
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nísztériumban dolgoztam és természetes
lett volna. Pártpolitikát ma sem vállal
nék. De a szocíalísta társadalmi rend
ben és életében szerepe, mégpedig po
zitív szerepe van annak is, aki nem
materialista, hanem valláserkölcsi ide
ológiát valló, párton kívüli ember. Mű-

-ködésernmel ezt szeretném tanúsítani.
Ez az én feladatom, és ezért is kértek
meg rá. Én nem kerestem, nem is ke
reshettem ennek lehetőségét. 1953-ban
lettem képviselő és nyolc évvel ezelőtt

az országgyűlés alelnöke, Egy ízben vá
ratlanul arra kértek, keressem fel a
parlament elnökét, aki közölte velem,
hogyalelnöknek szeretnének megválasz
taní, Úgy éreztem, kötelességem elvál
lalni, miután megkaptam főpásztoraim

hozzájárulását.

- Véleménye szerint időszerú-e a
Szentszék és a papi békemozgalom vi
szonyának rendezése a meaértés és a
kölcsönös bizalom alapján? ~

- Azt híszern. igen. Tekintettel ar'na,
hogy a még függőben lévő kérdések
ben folynak a megbeszélések illetékes
helyen, úgy gondolom, ez a kérdés is
megoldása felé halad. A nehézséget az
okozza, hogy egyes országok helyzete
nehezen vonatkoztatható el más orszá
gokétól, nem egyenlő pozíciókból indu
lunk. Az egyik oldalon született és ér
vényesíthető megoldás a másik oldalon

VIETNAMI KATOLIKUSOK

esetleg még elfogadhatatlan. De mindez a
tárgyaló felek megítélésétől függ.

- Mit tesznek a közeledés érdeké
ben?

- Amit eddig tettünk. Iparkodunk a
legbecsületesebb papi életet élni és bi
zonyítaní, hogy, mí nem a Szentszék, az
egyház, nem a vallás és a hívek ellen
vagyunk, hanem éppen ellenkezőleg

mindezek érdekében és szelgálatára.

- Mit üzen a Vigilia olvasóinak és
szerkesztőinek mint közéleti ember és
mint egyházi személyiség?

- Az a feladatunk, akárhol dolgoz
zunk is a hívek és az egyház érdeké
ben, hogy megtaláljuk egymást abban
a hűségben, amely minket egyházhoz,
hazához és néphez köt. A Vigilia szer
kesztőíriek azt üzenem, szeretnénk, ha
sokkal nielegebbé és intenzívebbé fej
lődnének kapcsolataink, mint eddig, és
szárnos jel arra mutat, ez meg is tör
ténik. A Vigilia olvasóinak pedig azt
üzenném. olvassák a Vigílíát, és olvas
sák a mi megnyilatkozásainkat is, akár
a Vigiliában, akár a Vigílián kívül je
lenik is meg, rnert közös a szolgálatunk:
a katolíkus hivők felvilágosítása, lelki
nevelése és erősítése. Ez a mi közös
ügyünk, s ezért nem lehet köztünk sem
miféle probléma vagy ellentét.

HEGYI BÉLA

Vietnam neve évek óta elválaszthatatlan a háborútól, a borzalmaktól. Talán
értelmetlennek, vagy a figyelem elterelésének tűnhet, hogy a népirtás, az agresszió
helyett a vietnami katolikusokról beszélünk. De a kétmillió katolikus északon és
délen cselekvő és szenvedő részese az eseményeknek. Emberi és politikai. maga
tartásukat ebben a kataklízmában is mérlegro lehet és kell tenni. Hogyan áll
helyt ez a katolikus közösség a legsúlyosabb megpróbáltatásokban - északon, és
a hatalom kísértésével szemben - délen?

Vietnam területe körülbelül Magyarország háromszorosa (326034 km2) . Ma
gába foglalja Annam, Kokínkína és Tonkin volt francia gyarmatot. Lakosainak
száma 30 millió, ebből 16 millióan a 17. szélességi foktól északra, a Vietnami
Demokratikus Köztársaságban, 14 míllíóan pedig délre, a Vietnami Köztársaság
ban élnek Északon közel egymillió, Dél-Vietnamban 1200000' katolikus él. Viet
nam a Távol-Kelet Iegkatolíkusabb országa. Az itt élő 7-9% katolikussal szem
ben Koreában 1,5~2%, Laoszban 1,2%, Kambodzsában 1% Burmában 0,9% és
Japánban 0,3% a katolikusok aránya.

A jelenlegi helyzet gyökerei mélyre nyúlnak vissza. A katolicizmus jelenlegi
pozíeíőja több évszázados út eredménye. A politakal viszonyok megértéséhez is
legalább az utolsó harminc év történetét kell ismernünk. Az első mísszíonáríusok
1580-ban érkeztek Kokinkínába. 1658-ban a tonkini katolikusok számát már
300 OOO-re becsülik. A XVIII. századot az ország mindkét felében ismételt keresz
tényüldözések [ellemzík.. Csak az 1719-es évben, kilenc vietnami és két külföldi
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,
pap mártirhalálát és 700 templom lerombolását jegyezték fel. A századforduló
(1802) 316000, 1840-ben 420000 volt a katolikusok száma. 1851-ben újabb hatalmas
keresztényüldözés kezdődik. Legkevesebb 115 pap és 90000 hivő hal vértanúhalált.

A belső ellentétek és a "kereszténység védelme" jó ürügyet adnak Francia
országnak a beavatkozásra. 1862-ben bekebelezt Kok:inkínát - Annarn néven -,
1867-ben Tonkint. A vallásüldözések valóban meg is szűnnek, de most a szabad
kőműves francia hivatalnoki apparátussal kerül szembe az egyház. Századunk el
ső felében mégis nagyot fejlődik, 1890-ben még csak 708 OOO a katolikusok száma,
az 1950-es években pedig megközelítette a kétmilliót. \933-ban Rómában szentel
ték fel az első vietnami püspököt.

A II. világháború Vietnamban furcsa együttműködést eredményez: Japán meg
szállja az országot, de megtartja a francia - a vichyí - közigazgatast. Így azután
természetes, hogy a Viet Minh függetlenségi harca egyaránt irányul a japánok és
a franciák ellen. A gerillaháború eredményeképpen 1945 augusztusában kikiáltják
a Vietnami Dernokratdkus Köztársaságot, Az 1946 januári választásokon Ho Si
Minh-t választják meg köztársasági elnöknek. Franciaország megszállja Dél-Vi
etnamct s hamarosan háborúba kezd az északi országrész ellen. A küzdelemnek,
a franciák Dien Bien Phu-í veresége (1954) és a genfi egyezmény (1954. június 21.)
vet véget. A 17. szélességi .fokot demarkációs vonalnak tekintik Észak- és Dél
VietImm között. 1955. május 18-ig pedig a lakosság szabadon költözhet északról
délre és délről északra.

A katolikusok helyzetét elsősorban ez a szabad váliasztás határozta meg. Ko
rábban többségüle északon élt. 1954-55-ben a klérus egy részének határozott fel
szólítására - gyakran templomi zászlókkal, keresztekkel- - egész falvak vonul
tak délre. Összesen mintegy 870 OOO ember, ebből 650 OOO katolikus. A katolikus
hierarchiának a Vietnami Demokratikus Köztársasággal való szefnbefordulása
többféle káros eredménnyel járt. A szinte hivatalosnak nevezhető katolikus állás
foglalás dezavuálta azokat a katolikusokat, akik nem akartak elmenni. A pap
ság nagy részének távozása míatt pedig aránylag kevés pap maradt északon. Vi
etnam egyházi szervezetét 1960-ban önállósítotaák, Északon 1 érsekség (Hanoi) és
9 püspökség van. A VDK-ban ebben az évben a katclikusok számát 8000UO-1 rnil
lióra, a papok számát 321-re becsülték. A papság és az apácák mind vietnamiak.

A dél-vietnami egyhám kormányzatot 1960 óta 2 érsekség (Saígon és Hué) és
szintén 9 püspökség jelenti. Az 1 226300 katolikus mellett 97 400 hitújonc készült a
keresztségre. Nagy számuk részben abból ered, hogy a katolízálás kűlőnböző elő

nyöket jelent a társadalmi és politikai érvényesülésben. A lelkipásztorkodásban
és a katolikus intézményekben 1 519 pap, 715 szerzetes testvér és 3 776 apáca te
vékenykedett. A katolikus egyház jól szarvezett szociális és oktatási központokat
vezet. Kűlönösen figyelemre méltó a Dalati Katolikus Egyetem.

A dél-Vietnami katolikusok már a francia megszállás idején kulcspozíciókba ju
tottak. 1954-ben a katolíkus Ngo Dinh Diem lett az elnök. Néhány rövid év alatt
a katolikusok irigyelt és gyűlölt kisebbséggé váltak. Buddhista bírálóik szerint
még míndíg a francia kultúrát képviselték a hazaival szemben. A közigazgatast
teljesen kezükben tartották. (Diem elnök egyik fivére például a politiKai rendőr
ség vezetője volt, másik fivére huéí érsek stb.)

A körülbelül 9%-ot Icitevő katolikus kisebbség vezető szerepe ellenére gettát
képez az államban. Szervezettségük és társadalmi pozíciójuk a többség egyre nyíl
tabb rosszallásával találkozik. Helyzetük fennrartásának feltétele a társadalom
egészével való szembefordulás. Saját előnyös pozíciójuk megőrzésének ára a re
akciós politika és a diktatúra támogatása. Ebből a bűvös körből hosszú ideig egy
általán nem tudtak kilépni Dél-Vietnam katolikusai.

1960 decemberében a diktátúrával szemben megalakul. a Dél-vietnami Nem
zeti Felszabadítási. Front, és rövid idő alatt ellenőrzése alá veszi az ország leg
nagyobb részét. A saigoní kormány és szövetségese, az USA nem képes megbir
kózni vele, bár évről -évre fokozzák erőfeszítéseiket. 1964 óta az USA bombázta
Észak-Vietnamo<t, 1966-tól kezdve Hanott is. Ez a háború nem vallásháború s nem
egy felekezet háborúja. De ez a vietnami katolicizmust meghatározó második té
nyező. Északon mindenkit egyaránt sújtottak a bombázások. A közös szenvedés,
a közös feladat bizonyos egyetértést teremtett, amely az országhatárokon is túl
nyúlik. 1969 őszén, Ho Si Minh halála után a külföldön élő katolíkus vietnamiak
gyászmísére gyűltek össze Párizsban. A misét 4 vietnami és 5 francia pap kon
celebrálta. Nguyen Dinh Thi így zárta beszédét: .,Ho Si Minh óriási életműve

megbecsülésére elmondhatjuk Krísztus szavait: Senkinek nincsen nagyobb szere
tete, mint aki életét adja övéiért . " Ho Si Minh egész életében népe független-
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ségéért harcolt ... Akár marxista volt, akár nem, kivívta csodálatunkat. Ho Si
Mmh nagy lélek volt, semmi okunk nincs, hogy ne imádkozzunk érte."

Északon a katolikusok beilleszkedtek az állam, a társadalom életébe. J óban és
rosszban egyaránt és egyenjogúan osztoznak a VDK sorsában. Rosszban: a hábo
rúban, jóban: mert a megélhetés mindenki számára biztosított, szemben a régebbi
nagy éhségekkel. (Az 1945-00 éhség francia források szerint egymillió, vietnami
adatok szerint ötmillió halottat követelt.)

Délen a lakosság 70% -át kitevő buddhistákkal szemben a katolikus kisebbség
a status quo fenntartásának és a háboru folytatásának egyik fő szószólója. A dél
vietnami klérus és a katolíkus szervezetek csak nagy késéssel reagáltak VI. Pál
pápa 1966 évi, majd 1968-as békefelhívására; s meglehetősen erőtlenek és bizony
talanok a békéért tett kísérleteik. Mégis, ha tudjuk, hogy a dél-vietnami katoliku
soknak a béke legalábbis jelenlegi befoly~uk elvesztését jelenti, pozitívumnak
kell tartanunk az egyedi erőfeszítéseket is: 1968. január 8-án a püspölel kar fel
hívással fordult mindkét országrész kormányához a béke helyreállításának ér
dekében. 1969 novemberében két vietnami püspök a párizsi tárgyalásokon akart
közvetíteni - sikertelenül. Végül pedig nemcsak a pűspőkök.Lhanem a saígoní
katolikus értelrmség köreiben is nő a háboru ellenzőinek száma.

Befejezésül az Informatio7liS Catholiques Internationales című folyóirat szer
kesztősége "Sadgond keresztény testvéreinknek" írott leveléből idézünk:

"A vietnami ..keresztények háromszáz év óta sokat adtak az egyháznak. Olyan
sokat, hogy ezt soha sem felejtheti el az egyház. De ma még adhatnak valamit,
amit az egyház mindenütt keres... Tanúságot tehetnek a hitről, amely a segítő

szeretetbe veti bizalmát»Ó,

Mí ' bízunk. A vietnami keresztények a 17. szélességi fokiDI északra hősiesen

tesznek tanúságot... A délen élő keresztényekmek más a sorsuk. De tudjuk, hogy
ők is ugyanolyan fajta keresztények."

F. T.

•

SZÁMUNK íROIROL. - Holezer Gyula kisvárdai esperes, Kassa László ké
kesi plébános.

8angó Jenő tanársegéd a louvaini egyetem szociológiai tanszékén.
Bálint Sándor a szegedi egyetem volt néprajz-professzora, a vallási nép

rajz európai hírű tudósa. Legutóbb Etelka és Máriaradna (Dugonics András
Írói rnűhelyéből) című tanulmányát közöltük (1968 december).

KÖVETKEZÖ SZAMAINKBOL

Augusztusban kezdődik a Szent István év. Az esztendő folyamán több
tanulmányban foglalkozunk majd a sz.ent király egyéniségével, műveivel, le
gendáival, korával, jelentőségével. Augusztusi számunkban Ijjas József ka
locsai érsek ünnepi bevezető írása mellett Timkó Imre már jelzett, a vándor
ló magyarságnak a keleti kereszténységgel létrejött kapcsolatait ismertető

tanulmányát és Pelsőczy Ferenc írását közöljük Szent István Intelmeiről és a
történelmi környezetükül szolgáló ezredév szellemiségéről. - Szigeti Endre
"Nyelvtudományunk és a csillagok" címmel Sajnovics János arcképét rajzol
ja meg; Pénzes Balduin "Harsányi Lajos ébresztése" címmel a költő helyét
jelöli ki modern irodalmunkban. - Ugyanebben a számban jelentetjük meg
Borsos Miklós lapunknak adott nyilatkozatát és készülő önéletrajzi művének

egy .érdekes fejezetét. - Közöljük még Mécs László önéletrajzi jegyzetét és
Itmácz Rózsa dél-amerikai útinaplójának egy színes részletét, a "Missa cri
ollá"-t.
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