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EGY IíORSZAIí VÉGÉN

A folyóiratóknak lassúbb a tempójuk, mint a fürge híl'lcözlő eszközölcé. Mire ez
a számunk megjelenik, bizonyára lesznek, akik már el is felejtették azt, ami történt.
Mert hiszen annyi mind,en történik napról napra. Rádió, televízió, napilapok ont
ják a hireket; korunk embere inkább csak meghallgatja, mintsem földolgozza őket.

Nagy dolgok mennek végbe a világban; új meg új nevek és fogalmak ömlenek át az
elméken. Olaj-probléma, energiaválság, Golan fennsík, Szuez, csapatok szétvá
lasztása. sztrájkok, valutaválság, államfői, miniszteri látogatások, géprablások 
sorolhatnánk hosszú soro/con át. Események, történések özönében és az információk
árJdatában alig volt több egy percnél, vagy kiemelt napihírnél a Magyar Távirati
Iroda 1974. február 5-i jelentése. A rengeteg siHyos és kevésbé súlyos folyamat
közt ebből a kuria közleményből aligha derült ld a képernyő szemlélője vagy egy
rádió hallgatója előtt, hogya tapintatosan szűkszavú tudósítás voltaképpen egy
korszak végének a bejelentése. Hogy a főpapi kinevezések záradékaként elhangzott
mondat: ,,11. kinevezésekre azután került SOl', hogy VI. Pál pápa az esztergomi érseki
széket, amelyet eddig az 1971-ben külföldre távozott Mindszenty József formálisan
Wltött be, egyházjogilag is üresnek nyilvánította", az újkori maquor egyháztörténet
egyik legkeserveseb b és legfájdalmd'sabb fejezete után tesz immár véglegesen pon
tot. Hogy mi után, azt mindnyájan sokkal jobban tudjuk, semhogy az ismert dol
gokat ismételnünk kellene. S hogy ami után pontot tesz: ez a kis híján három év
tized a magyar egyháznak valóban keserves és - fájdalmas korszaka volt, az sem
titok sen/ci előtt, aki ezt az időt végigélte. Hogy ki a hibás? Hogy a dolgok más
kérit is történhettek volna? A sommás, ké,zenfekvő válaszok mi.ndig túlságosan
li?egyszerüsít{k azt, ami a kellő történeti távlatból és a kellő összefüggésekben szem
léloe többnyire sokkal bonyolultabb. Hogy egy felelős poszton álló személy meny
nyire érti, vagy sajnos, nem értette "az idők jeleit": ez az egyik, és most végre
megoldódott kérdés. De van egy másik kérdés is: hogy miért nem ért,ette, milyen
idejüket múlt haguományokat képviselt s akart érvényesíteni az alapjukban meg
változott időkben; hogy mit jelentett, milyen öröklött struktúrákat, milyen és mi
lyen messzire visszanyúló szellemiséget. Hogy mennyiben példája a magát túlélni
akal'ó múlt képtelen történelmi kísérletének. Ez az, amin a probléma megoldása
után is érdemes elgondolkodnunk. S még valamin. Azon, hogy a megoldásra való
tÖ1'ekvést sosern szabad föladni, bármilyen fáradságos és tÜl'elmes munkát, bár
mennyi okossáqot, újrakezdést igényel, bármennyi időleges kudarccal jár, s a munka
folyamán bármilyen kevés megértésre talál is egyes helyeken. A történelem folya
mata visszafordíthatatlan: ebben szilál'dan bíznia kell mindenkinek. aki a történe
lem előrehaladó útját szolgálja. A restaurációk sikere mindig ideiglenes: eddig
m?g minden restauráció előbb vagy utóbb megbukott. A hivő, éppen mert hivő,

bízik a történelem előrehaladó útjában, hiszen Isten szándékát látja benne; s föl
adata a 1Jilágon az, hogy Isten szándékainak irányában dolgozzék. Egy korszak
végén nem vissza, hcmem előre néz. És kéri lstentől az o/cos fölismel'ések és bölcs
döntések kegyelmét mindazoknak, akik akár régi őrhelyükön, akár új tiszt jükben,
együttesen és külön-külön személyükben a magyar egyház sorsáért és jöv6jéért a
1'ezetés súlyos szolgálatát és felelősségét vállalták és viselik.
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