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PAPOK A TANÁCSOKBAN
ITta CSÉPANYJ FERENC

Ha egy papnak lehetősége nyílik lelkipásztori munkája mellett a tanácsi mun
kában is részt venni, úgy gondolom, előbb önmaga, esetleg hivő közössége előtt is
tisztázni kell azt, mi értelme van annak, hogya papi feladatkörökön kívül ezen
a területen is dolgozzék, Mindenki tudja, hogy a tanácsi körben dolgozni politikai
tevékenységet jelent. "A .papoknak és az egyháznak Krisztustól kapott küldetése
nem politikai, gazdasági vagy társadalmi, hanem vallási jellegű. Míndazonáltal
szelgálatát ellátva nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre igazságosabb társa
dalmi rend alakuljon ki." (Szolgálatí Papság, Szent István 'I'ársulat, 1972).

Ez az idézet részben válaszol a feltett kérdésre, de ha ki elemezzük a szmo
dusí okmány mondamvalójának szándékát, azt kell megállapítanunk, hogy a párt
politika a gazdasági élet irányításának, küzdelmeinek teréről ki akar ugyan emel
ni bennünket, de ugyanakkor hangsúlyozni kivánja: a papság vegye észre, hogy
a világ a szavát akarja hallani, és ennek következtében tettét is akarja látni az
Igazságosabb világ megvalósitása érdekében. Ennek a megértésében zavar bennün
ket az a tény, hogy a régi, megszekott értelemben vett polítizáláson öncélú, egyéni
érdekeket szolgáló, sokszor homályos és nem is míndíg tisztázható emberi törek
vést értettünk, A politikai cselekvésnek azonban más csengése van a szocializmust
építő társadalomban, mínt volt a liberális kor társadalmi életében. Egy szocialíz
must építő közösség csak úgy tudja progresszív terveit. rnegvalósítaní, ha a mínden
napi élet gyakorlatává tudja tenni a politikai cselekvésnek mlndenkire vonatkozó
kötelezettséget; Mi ez a politikai cselekedet? A Hazafias Népfront programja mel
lett számunkra a teológia "Caritas Politica" címen fogalmazza meg. Röviden: a
kereszténység legnagyobb parancsának a szeretetnek a parancsa, mely megmutat
ja, hogyan lehet és kell társadalmunkat szolgáló szeretettel építeni, a szerétet te
vékenységét minél szélesebb körre kiterjeszteni. És ha ezt az úíonnan döbbenetes
erővel jelentkező kötelességünket a nyitott keresztény gondolkodásával nézzük, és
hitünk motívumaival alapozzuk meg. akkor erre a területre nem gyanakodó bizal
matlansággal nézünk, hanem sajátságos, az idők jelei fényében megfogalmazott
tennivalókat látjuk benne.

Ha azt féltenénk a politikai cselekvés területére "tévedt" paptól, hogy kibú
jik ezzel az igazi kötelessége alól és más területen kal6zkodik, akkor hivatkozha
tunk arra, hogy a mai pap benső élete nem lehet "én-központú". "A lelki életet
élő ember is kilépett önmagából és Istenben kereste létének központját. A mai em
ber kevésbé képes arra, hogy közvétlenül találkozzék Istennel, számára elsősor

ban a másik ember közvetíti az Istennel való találkozás Iehetőségét," (Nyíri: Ant
ropológiai vázlatok, 182. oldal)

Gondolatunk menetét folytatva, feltehetjük a kérdést: miért alkalmas a pap
arra, hogy a tanácsokban közösségí munkát vállaljon? Mert az értékvilág; amit
szolgál, közösségí jellogű és az üdvösség közvetítése igényli is az emberért hozott
áldozatos munkát. Továbbá a keresztény tanítás rendelkezik azokkal a motívumok
kal, melvek a társadalomért hozott munkájában sezíttk. Ránk, papokra, hívekre a
felszabaduláskor csak úgy "ránk szakadt" a szocialista társadalmi rendszer, anél
'kül, hogy erre felkészítettek vagy felkészültünk volna. De az ortodoxia után a
nyugati kereszténység is ez alkalommal találkozott a kommunista szocializmussal.
Különösen kezdetben kalandornak nézték még a hivek is azt a papot, aki ilyen
tevékenység felé orientálódott. Majdnem hárem évtized távlatából. megfelelő ta
pasztalat birtokában már világosabban láthatunk. Mondanivalóm lényegére döb
benetes erővel mutatott rá Végh Antalnak most megjelent könyve, ,.Erdőháton,

Nyíren" címmel. A könyv a "Magyarország felfedezése" sorozatban jelent meg.
Az író szabolcsi születésű ember, több sajnálatosan kirívóan elmaradott községre
hívja fel a figyelmet Szabolcs-Szatmárban. Bemutatja azt a községet, ahol 1970-ben
is még istállónak is alkalmatlan házakban laknak százával az emberek. Öt, hat,
nyolc gyermek is van egy családban, négyezer liter a községben egy év alatt el-
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fogyasztott denaturált szesz, a "dura", 4 mázsa gabona az átlagterrnésük holdan
ként, kiáltó szegénységben élnek a sokgyermekes családok. A községben van pap,
igazgató, pedagógusok, orvos, tanácselnök stb ... akik mind "rendes emberek", és
egyik-másik évtizedeken .át ott rnűködik, de szívük nincsen a nép bajai iránt, és
maguk is keveset tettek, hogya faluban a kiáltó hiányossúgok megszűnjenek. Egy
Budapestről jött újságírónak kell drámai erővel rámutatni arra, rnilyen lehetősé
geket kellene Ielhasználnía a község vezetőinek a nyomor felszúmolúsára, az er
dőgazdaságnak a helybeli férfiak foglalkoztatására, hogy ne kelljen minden szom
baton háromszáz kilométerről hazajönni a családfőnek a munkából, mit kellene
tenni a talajjavítás ügyében stb. Helvben iez senkinek eddig még eszébe se jutott.
De ugyanezt a niegye több helységéről is el [ehet mondaní. Vajon ártott volna a
becsületének, ha a pap szembeszáll a lustasúgot palástoló közönnyel és javaslatot
mer tenni a szegénység felszámolására, a kulturúlís élet emelésére?

A pap hívei között van, a legszegényebb házban is megfordul; Iátja és hall
ja a polgárok bajait, örömeit, sokszor neki bizalmasabban elmondják bajaikat.
feltárják sebeiket, mint bárki másnak. A tanácsgyűlés hangulatából gyakran ön
magától kíütközlk az az igazság, hogy nem elég az állam részéről a központilag
ki utalt fejlesztési összegek a város és a falvak iparosítására, emelésére, hanem fa
lujukat, városukat szeretö és fejlődésüket szívvel-Iélekkel szolgáló emberek is kel
lenek.

A tapasztalat bizonyítja, hogy a területén éber szemmel járó pap észrevéte
Ieível, javaslataival sok vonatkozásban tud a politikai közösségnek is használni.

Képviselhet-e a pap hívőt és nem-hívőt egyaránt?
Tanácstagi működésem alatt nem tapasztaltam. hogy ez a kérdés bármilyen

formában is előjött volna. A falu, a város infrastrukturális beruházásai, a helység
fejlesztése, az ott levő rejtett tartalékok, esetleges lehetőségek ügyes felhasználása
míndenkínek, hívőnek, nem-hivőnek egyformán érdeke. Még csak szemponti kü
lőnbségek sem lehetnek abban, hogy a kommunális szolgáltatások mindenütt az
igényeknek megfelelően fejlődjenek, s a demográfiai, urbanizálódásí változások ál
tal felvetett problémák megoldódjanak. A tanácsok előterjesztéseinek megtárgyalá
sa után az interpellációk során ugranak elő a lakosság kis "bajai", amelyek a nagy
számokat nézve nem jelentősek, de helyben megmérgezhetik az ott élők életét, és
a legtöbb eseben lehet is rajtuk segíteni. Mennyi visszatetszést szülnek még a jó
akaratú beruházások is, ha nem a lakosság igényeinek fontossága sorrendjében,
hanem esetleg más: elgondolások által sugallva történnek. Nagyon sokat tehet a
pap, ha nyitott szemmel jár, együttérez a néppel, és nemcsak negatív kritikával,
hacern jól megalapozott előterjesztéseível a problémák megoldásában is segíteni
igyekszik. A kulburálís értékek megmentésében vagy ápolásában, helyzeténél fogva
nagyon sokat tehet. A szabolcsi tapasztalatok fényesen bizonyítják, hogy a hala
dó hagyományok összegyűjtésében a lelkipásztorkodó papok is jelentős szerepet
visznek. Legyen szabad egy másik szabolcsi példára is hivatkozni: itt, a megyei
tanácsban jelenleg két pap tanácstag foglal helyet, a legutóbbi interpellációk során
a pap tanácstagok révén a fejlődő Mátészálkának sok gondja került napvilágra,
az állomás épületének szűk volta, az új sporttelep megközelítésének problémái, az
itt-ott mutatkozó balesetveszélyes helyek a közlekedésben, majd amegye egyik
új idegenforgalmi és kulturálís központjának. a X. századból származó szabolcsi
földvárnak megfelelő kiépítése és helyreállitása, a csökkent képességű gyermekek
részére új intézet elhelyezése stb.

Mit jelent nekünk, hivőknek a papok [elenléte a tanácsokban? Új kötelessé
günkre hívja fel a hívek figyelmét, amelynek komolyan nem vétele vézzetes is
lehet egy hivő közösségre. hogy a papok és a hívek vállaljanak minél több fele
lősséget társadalmunk építésében, igényeljék a társadalmi jelenlétet, mert a szocía
lista demokrácia erre lehetőséget is ad. Fejlődő társadalanunk megkívánja, hogy
hivők, nem-hivők, párttagok. nem párttagok egyaránt nyitott szemmel és együtt
érző szívvel, jóakarattal és kellő hozzáértéssel kötelezzék el magukat a társada
lom szolgálatába. Ha a pa~ személyes példáiával jár elől ezen a téren, ez külön
szerencse al hívek részére. Végh Antal említett könyvéből is mint általános tanul
ság vonható le, hogy sok jó szakemberünk van. sok városi polgárunk van, sok
párttag van, de az egész közösség problémáival együtt élő. és azok rnezoldását hi
vatásuknak tartó ember még kevés van. Ha egy kommunista felelősséget érez a
békéért és a teilődésért, ugyanelvan fokban kellene ezt a felelősséget a hivő em
bernek is hordoznia. mert míndketten a társadalom békéjének és fejlődéséneik

eredményeit egyformán élvezik.
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