
maszkodnía, mínt amelyeket hite és vallása nyújthat (hiszen ezek üzenete hely
től és időtől függetlenül míndig minden embernek szél), Ebben az opcióban a
keresztény embernek általában azokat az általános humanitárius elveket lehet
és kell figyelembe vennie, amelyeket minden jószándékú ember elfogad, függet
lenül attól, hogy hivő-e vagy nem-hivő. Ezeknek. az elveknek fényénél egy tár
sadalom legfőbb feladata a társadalmi igazságosságnak, a javak egyenletes el
osztásának megvalósítása. és ugyanakkor az egyes emberi személyek önmegvaló
sításának, kibontakozásának biztosítása. A tapasztalat igazolja, hogy ezen a té
ren az elmúlt harminc év alatt több történt Magyarországon, mínt bármikor
az ország ezeréves történelme során. És minden jel arra mutat, hogy a fejlő
dés továbbra is, még fokozottabban ebben az irányban halad.

E kettős elkötelezettség jegyében dolgozik tovább a Vigilia, ugyanazzal a
töretlen bízalommal és jövőbe vetett hittel, ami négy évtizeden át fönntartotta.

HETÉNYI VARGA KÁROLY

EGYHÁZUNK HARMINC ESZTENDEJE
ahogy egy hivő látja

Hogyan látjuk mi, vezetésben jocatlan egyszerű hívek - egyházunk, vallá
sunk s benne a magunk személyes helyzetet, eddig megtett útunkat, kisebb-na
gyobb "karamboljainkat", de a "nehéz terep" ellenére is elért eredményeinket

. -, különös tekintettel a hazánk felszabadulása óta eltelt harminc esztendőre?

Be tudtuk-e bizonyítani versenyképességünket nemcsak a modern idők minden
szellemi irányzatával, de az élet egyre forgalmasabb. mind több buktatóval s
tilalmi jelzőtáblával teletűzdelt országútján is? Észrevesznek.-e még bennünket,
felkéredzkednek-e hozzánk, s mellénk szegődnek-e még egyáltalán az igazságke
resés új utasai? Legalább megkérdezik-e tőlünk, merre a jó út? Vagy felismer
hetetlenül, jeltelenül, mindenről leI!l8Xadva ténfergünk már régóta magunk is,
ki-ki erre-arra, bizonytalanul, hogy kellünk-e még valakinek?

Az alábbiakban, az útkereső vándorok egyike. szeretne vallani bolyongásairöl
és tapasztalatairól, de csak a maga és a hosszabb-rövidebb időre melléje sod
ródott "útitársai" nevében. S ha az itt, következő reflexiókból esetleg hiányoz
nék a szorosan összetartó gondolati vezérfonal, ennek. okáft az olvasó abban talál
hatja, hogy nem tudományos értekezés igényével megírt munkát taFt kezében, ha
nem az egyháza sorsáért őszintén aggódó hivő tépelődéseit hallja, melyek inkább
a nyugtalan szívből fakadnak, mint pontos rendszerezés eredményei. Tudjuk, hogy
másoknak más tapasztalatai, más meglátásai lesznek. Ez csak természetes. Az
zal is tisztában vagyunk, hogy megállapításaink nem részesülnek maradéktala
nul szívélyes fogadtatásban. Különösen azok részéről nem, akik nálunk ugyan.
kitűnöbb ismerősei az útnak, de ismereteik inkább térképekből és útleírásokból
származnak. Figyelemre méltó, hogy ez a szemléletmódbeli különbség már Krisz
tus idejében is megmutatkozott; Az ötezres tömeg leghátsó soraiban ácsorgó pa
lesztinai parasztok nyilván másként látták a dolgokat, mint a Messiás közvet
len közelében tartózkodó tanítványok. Ezek olykor akadályt jelentenek a Mester
és az egyszerű emberek között: nem akarják példáulodaengedni agyerekeket
Jézushoz. (A modern előszobák titkárainak prototípusai lettek volnaj) Máskor
azon tanakszanak, -kí mílyen tisztséget viseljen majd a rnennyországban. tIyes
miről vitatkozni aligha juthatott eszükbe a meggyógyított bélpoklosoknak, vagy
akár a betlehemi pásztoroknak. De ma is másképpen közelítí meg hitünk igaz
ságait a cellája csendjében elmélkedő szerzetes, mínt a "második műszak" után
holtfáradtan ágyba zuhan6 családanya; másképpen elemzi vallásunk törvényeit
a hajnali négykor kelő gyárimunkás, az éjfélig dolgozatokat javító pedagógus,
mint az egész nap csupán néhány hívét fogadó falusi plébános; másképpen ítéli
meg egyházunk múltját, [elenét egy bányász, akiről a fejtésben ÍZZó hőségtől

egész műszak alatt szakad a verejték, mínt egy olyan főpap, aki kisszeminarista



korától fogva leginkább csak a hűs könyvtárszobákban és halk szalonokban is
merkedett a világgal, és soha életében nem voltak olyan gondjai, hogy fizetés
előtt mit eszik a család vacsorára, mert egyetlen fillér sincs a háznál.

Harminc évvel ezelőtt azonban olyasmi történt, ami egy csapásra kiegyen
lítette a különbséget, Papjaink, püspökeink olyan szegények lettek, amilyenek
mí, egyszerű híveik voltunk. Az óriási vagyont, amelyről évszázadokon keresztül
önmaguktól képtelenek, voltak lemondani (vajon ha tőlük függ, mikor monda
nak le róla ?), máról holnapra elvesztették. (Lehetne-e valamiért hálásabb a hi
erarchia?) Szívből reméltük, hogy egyházunk ezek után mélyebb, közvetlenebb,
mondhatni: melegebb kapcsolatokat épít ki majd velünk, most már hozzá ha
sonló szegényekkel. Hiszen gondjaink, bajaink ettől kezdve közössé váltak, ösz
szehozott bennünket a sors, s ha szabad így kifejezni magamat: partnerek let
tünk. Jogosan várhattuk, hogy kialakul majd valamelyes belső harmónia pap és
bivő, illetőleg a hivők közösséger az egyházközség között. Páratlan lehetőség volt
ez, melyet a történelem felkínált hazánkban az egyház számára: szegény lettél
a szegények között, megszabadultál minden fölösleges terhedtől, s most egyetlen
feladatnak élhetsz: mellénk, egyszerű gyermekeid mellé állni, felkészíteni ben
nünket lelkileg is egy szebb, jobb, emberibb - tehát egyúttal keresztényíbb 
társadalom felépítésében való aktív részvételre. Legfőbb tennivalód, hogy megta
nits ) bennünket megbocsátani, s mínél többet közvetíteni Krisztus szeretetének
melegéből, hogy mí ls annál többet adhassunk belőle egymásnak, de elsősorban

a mellettünk mindinkább ateista világszemléletben felnövekvő új nemzedéknek.
A kétezer éves tapasztalat birtokában te már akkor előre láthattad, hogy a ro
hamos fejlődéssel, a növekvő jóléttel és gazdagsággal mi is ugyanazokba a hi
bákba eshetünk, amelyekbe te estél valaha: mind többet akarunk magunkénak,
s belül, a szívünkben üressé válunk. S miként valamikor idegenek voltunk szá
modra, úgy idegenedhetünk el lassanként majd egymástól is.

Sokunk számára azonban úgy tűnik, egyházunk - elsősorban talán a hi
erarchia - távolról sem fogadta osztatlan lelkesedéssel ezt a soha vissza nem
térő lehetőséget. Gondolkodásmódjában, mentalitásában még hosszú évekíg ugyan
az maradt, és sok vonatkozásban - sajnos a világegyházzal egyetemben - ahg
változott. És ki tudja, hol tartanánk még ma is a II. vatikáni zsinat nélkül?

Az egyház, a mi egyházunk végül is nem lett a munkások, a kétkezi dol
gozók egyháza - az ipari munkásságé sohasem is volt -, s úgy tűnik, most
készül elveszítenI a dolgozó parasztságot is, amely pedig minden mel1őztetése

ellenére a legtovább kitartott mellette. A mindinkább elnéptelenedő falusi ternp
lomok bizonyítják, hogy egyházunk ezt az utolsó bástyát is feladta. A falusi
plébános csak nagyritkán kereste s találta meg velük a gyümölcsöző kapcsolatot.
Ehelyett inkább a letűnt uralkodó osztályhoz hű. polgári vagy reakciós beállí
tottságú híveihez ragaszkodott. Pedig talán ezek hagyták cserben a leghamarabb.
Szülőfalum templomának szentélyében valamikor két hosszú pad állt, melyek
ben a vasárnapi szentmisén csak a falu íntelligencíája és a gazdagabbak fog
lalhattak helyet. Az egyszerű nép, mely egész héten keresztül így vagy úgy,
de ki volt nekik szolgáltatva, kénytelen volt látni, hogy kizsákmányolóí az Is
tenhez is közelebb ülhetnek. Ez a két pad vasárnaponként már régen üresen
á,ll, de a hajó még néhány évvel ezelőtt is zsúfolva volt.

Igen, a hajót megtöltöttük. és sok helyütt megtöltjük még ma is, de ahogy
a történelmi fordulat után nem jött létre bensőbb kapcsolat hierarchia és hívek
között, ugyanúgy nem alakult ki köztünk. templomba járó keresztények közt
máig sem az együvé tartozás - vagy legalább az egymásra utaltság - tudata
scm. Pedig Jézus kifejezetten azt várja tőlünk, hogy arról ismerjenek meg ben
nünket az emberek, hogy szeretjük egymást. Ezt várja minden korban - de kü
Iönösen ma - tőlünk, akik az ő nevében gyűlünk össze azoknak a vizsgáló te
kintete előtt, akik távol állnak tőle s egyházától, Ezért kéri tőlünk, hogy be
lőlünk, mínt szeretetközősségbőL kiáradó békével hatást gyakoroljunk rájuk, s ez
által bennük is felébredjen a vágy, hogy színtén részesedjenek közösségünk sze
retetében. De vajon rneíyík az az egyházközség hazánkban, amelynek ilyen von
zóereje lenne? Vajon valóban úgy ismernek-e bennünket a kívülállók, mint olya
nokat, akik legalább egymást szeretjük, segítjük, megbecsüljük? A vidéki város
ban, ahol élek, van NB-I-es futballcsapat, bélyeggyűjtő szakkör, filmklub és még
sok egyéb egyesület, Vadidegen embereket társakká tesz a közös csapat (egye
sület, szakkör) iránti rokonszenv. Vasárnap délután mécesre menet, vagy onnan
hazafelé jövet nemegyszer teljesen feloldódnak a közös élmény nyomán. Barát-
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ságok alakulnak, meglátogatják, kisebb-nagyobb ügyekben kisegítik egymást. Egy
szóval: összenozza őket a kozos csapat, a közös érdeklődés, a közös cél. Ezzel
szemben husz esztendeje, hogy ebben a városban. minden vasárnap templomba
járok, de ou alig ismerek valakit is, arról pedig fogalmam sincs, ki ülhet mel
lettem, még kevésbe, hogy milyen gondok gyötrik - melyek közül nem egyen
talán éppen én segíthetnék a legkönnyebben. A templomból kijövet ijedt mada
rákként szétrebbenunk, csupán néhány volt kisiparos vonul be Közösen a közeli
vendéglőbe. Egész héten át nem tudunk egymásról, nem ismerjük egymás prob
Iémárt, gondjait, megpróbáltatásaít, s most, amikor a szeretet (?) összehozott ben
ni.mket, kozombösen elmegyünk egymás mellett. Még csak annyi összetartás sincs
bennunk, mint egy tutbalícsapat drukkereiben vagy két bélyeggyűjtőben. Ha meg
betegszünk, hosszabb időre ágynak es Link, üzemünk, szakszervezetünk hívás nél
kül is fölkeres, és gyakran némi ajándékkal is kedveskedik. Nem az ajándék
értéke a fontos, hanem munkatársaink fígyelmessége. Egyházközségünkben azon
ban más a helyzet: nyugodtan elmaradhat bárki akár hónapokig is a vasárnapi
istentiszteletekről, nem vesszük eszre, nem is érdeklődünk utána, s még kevésbé
keressuk fel. (Mert mi közöm hozzá, s különben is, csak nem tolakszom oda?)
Meg az is meglehet, hogy talán már nem is akar jönni. .. Néha pedig így kell
imádkoznom : Istenem, add, hogy. ateista barátaim most még csak véletlenül se
tévedjenek erre a templom felé, csak véletlenül se üsse meg fülüket valami
abból, ami itt elhangzik, mert akkor csak még messzebb esnek tőled, még ne
vetségesebbé válsz előttük... - Így aztán nem csoda, ha magunk is fogyunk,
a sorok ritkulnak, s a padokban még kevesebben leszünk, akik továbbra sem
ismerjuk egymást.

Számomra kevésbé jelent komoly kereszténységet, ha egy búcsújáróhelyén
akár ezren is összejövünk. s ájtatos hangon elénekeljük a legszebb Mária-éne
keket, de hazafelé a vonaton vagy autóbuszon minden kegyelmet felejtve éppoly
kíméletlenül félrelökjük és letiporjuk egymást, mint azok, akik az Istenanya
nevét leginkább csak káromkodásból ismerik. A templom (látszat) közösségéből

krlépő hivő már egyedül érzi magát, társaival való érintkezésében már nem a
keresztény erkölcsi normák az írányadóak, hanem a történetileg kialakult pol
gári szokások, melyeknek gyakran vajmi kevés közük van az igazi keresztény
séghez. Ilyen jellemvonás például a bizalmatlanság vagy a közömbösség a mel
lettünk élő felebarátunk gondjai és egyáltalán egész élete iránt. (Hogy a társa
dalomról ne is beszéljünk!) Számunkra nem lehet vigasz, hogy világjelenség
ről van szó, s hogy a naprlapoktól kezdve a nagy gondolkodókíg mindenki fog
lalkozik vele. Ellenkezőleg: szégyen, mivel a társadalom jelentős részét mi al
kotjuk. Csupán akkor szísszenünk fel, ha a magunk személyes érdekeit éri sé
relem, de néhány udvarias, sajnálkozó megjegyzésen kivül alig teszünk valamit,
ha ugyanaz másokkal történik.

Nem vigasztalhatjuk magunkat azzal sem, hogy az elidegenedés már világ
méretekben jelentkezik Ellenkezőleg: számunkra, a szocialista táborban élő ke
resztények számára súlyos erkölcsi tekintélyveszteséget jelent az is, hogy a nyu
gati kereszténység a maga befolyásával nem áll ki egyértelműen például a sok
helyen még mindig üldözött kommunisták mellett. Nyugati hittestvéreink ne
csak azt tegyék szóvá, ha minket ért méltánytalanság, de vegyék észre azt is,
ha saját országukban baloldali vezetőket, marxístákat, kommunistákat üldöz
nek. Alljanak ki mellettük, védjék meg őket, ha bajba jutottak. Ha ezt teszik,
a mí szavunknak is nagyobb súlya lesz idehaza. A "Dunántúli Napló" 1973. áp
rilis 30-i száma tiltakozó felvonulás t ábrázoló felvételt közöl az alábbi szöveg
gel: "Húszezer dortmundi tüntetett a tartományi kormány rendelete ellen, amely
megtíltja, hogy kommunistákat közszolgálatban alkalmazzanak. Az intézkedés kö
vetkeztében hatvan pedagógust bocsátották el, mert tagjai a Német Kommunista
Pártnak." Milyen jogon háborodom fel akkor én, a hivatalosan ateista világné
zetet valló szoclalísta Magyarországon élő keresztény pedagógus, amíkor hivatá
som gyakorlásához ateista világnézetet kívánnak, - ha történetesen az esseni
püspök sem tiltakozott (csaknem biztos, hogy nem t.iltakozott) a tartományi kor
mánynál a kommunista pedagógusok elbocsátása ellen?

Marxista partnereink csak akkor fogják felülvizsgálni rólunk kialakított né
zeteiket, ha már nem csupán polemizálni akarunk velük, ha látják, hogy velük
együtt dolgozunk mínden szép és nemes célért, s ha kell, harcolunk is jogaikért
azokban az országokban, ahol nem élvezik az államhatalom támogatását. Ezt az
új magatartási formát elsőnek talán Rónay György határozta meg éppen Hz
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evvel ezelőtt Párizsban, a Francia Ertelrruségtek Katolikus Központjában tartott
előadásában: "... vitatkozás, cáfolás helyett bizonyítanunk kell, mégpedig a va
ló élet, a történelem síkján, a konkrét társadalmi valóságban. Észbizonyítékok
helyett, amelyek egy kissé mindig a levegőben lebegnek, és semmi gyakorlati
következményük nincs, az kell, hogya bizonyíték maga az ember legyen, ,a ma
ga tagadhatatlan valóságában, társadalmi nyilvánvalóságában. A bizonyítéknak:
magunknak kell lennünk." - S éppen ezért, mivel a bizonyítéknak magunknak
kell lennünk, minden általános sémától függetlenül magunknak kell kidolgoz
nunk azt is, hogy saját környezetünkben hogyan képviselhetjük a legeredmé
nyesebben Istent, hogyan valósíthatjuk meg legkorszerűbben az evangélium örök
igazságait a ma és holnap társadalmában.

Ki tudja, jönnek-e még a .kereszténység történetében kiemelkedő, nagy egyé
níségek, hősök, szentek, akik életük példájával, egyéniségük fényesen sugárzó
fáklyafényével újra Isten felé fordítják az emberek tekintetét ? Nem várhatunk
rájuk. Nekünk, egyszerű, botladozó, botorkáló embereknek kell a magunk kis
mécsesével világot gyújtanunk. s a míndig gyanús nagy szavak, nagy eszmék
és fogadkozások helyett egy kis fényt, egy kis meleget nyújtanunk azoknak,
akik ebben a társtalan bolyongásban. ebben az egymástól mindinkább elídege
nedő világban vakon dideregnek mellettünk. Kik ezek? Talán éppen a szom
szédom a lépcsőházban, talán a másik fejtés vájára. talán a főnököm, a beosz
tottam, de az is meglehet, hogy fiam vagy feleségem vár tőlem már régóta egy
rneleg emberi szót, egy kissé bátrabb kiállást igazáért, egy kis bátorítást si
kertelen próbálkozásaiban.

Lesz ebből valamikor keresztény megújulás ? Hiszek benne. De ehhez az
is kell, hogy lassan, fokozatosan megváltoztassuk a kozvéleményt, a lépcsőhá

zunktól kezdve egészen a kontinensekig, s ne kelljen egymás miatt szégyenkez
nünk. Papunknak ne kelljen szégyenkeznie miattunk, s nekünk se kelljen szé
gyenkeznünk se papunk, se püspökünk miatt. Nekünk, szocializmusban élő ke
resztényeknek ne kelljen pirulnunk, hogy amíg a tőkés társadalmakban milliós
jüvedelmű gazdagok keresztény testvéreinknek vallják és hirdetik magukat, addig
szemrebbenés nélkül zsákmányolnak ki és nyomnak el milliókat, akik ugyanazon
keresztvíz alá hajtották valamikor fejüket. S végül soha többé ne forduljon elő

az a hallatlan botrány, hogy meggyónunk, megáldozunk, s utána elindulunk
a harcmezőre vagy felszállunk a géppel, hogy lemészároljuk a családapát, fiút,
testvért, aki hozzánk hasonlóan szintén magához vette Krisztus testét, mielőtt

elindult volna minket lelőni.

Ha majd elérjük, hogy társadalmunkban már évtizedek óta úgy emlegetnek
bennünket - bármily kevesen is leszünk - mint olyanokat, akikre a szebb,
békésebb jövő építésében mindenben számítani, akiknek a becsületességére, mun
kaerkölcsére, szaktudására, szorgalmára mínden körűlmények közott alapozni le
het, akkor jogga'! remélhetjük, hogy a "keresztény" megjelölés valami megku
lönböztető pluszt fog jelenteni. De erre a megkülönböztető többletre nekünk ak
kor sem szabad hivatkoznunk, nekünk azt soha többé a történelem folyamán
kimondanunk nem szabad! Ha valamíkor egy dicsérő szó elhangzanék rólunk,
az csak kívülállótól - még jobb, ha szembenállótól - származhat. Mert ha tő

lünk jön, s aztán újra elfogadjuk az első kiváltságot, akkor minden kezdődik

elölről, s a vége megint az elbizakodottság, az önelégültség és gőg, hiszen "mi
vagyunk az egyedül üdvözítő egyház ..." Túl sokszor kiderült, hogy az a kő

szikla, melyen hangos szóval hirdettük, hogy mily szilárd és rendíthetetlen, nem
egy helyen nagyon is málladozott. Adjuk kissé lejjebb, legyünk szerényebbek.
csendesen tapasszuk be a réseket. s függetlenül attól, hogy környezetünkben
észreveszik-e vagy sem, értékelik-e vagy sem, minden, a magán- és társadalmi
életben megnyilvánuló negatív jelenség mellé helyezzük oda a magunk pozitív
értékét. Ha keresztény vagyok, és 1975-ben Magyarországon vagyok az, akkor
nem engedhetern meg magamnak, hogy például a kö~ös tulajdonhoz nyúljak,
még akkor sem, ha ezt rajtam kívül mindenki megtenné az üzemben; nem en
gedhetek meg egyetlen igaztalan megjegyzést sem a szomszédom vagy a mun
katársam ellen, nem árthatok nekik semmivel, nem gyengíthetern egzísztenci
ájukat - végső soron még azokét sem, akik az enyémre törnének -, nem dob
hatok rájuk követ akkor sem, ha már netán mindenki megkövezte őket. Én
legyek az egyetlen, akinek a nyelvétől, rosszindulatától senkinek sem kell félnie.
Ha pedig elveim vannak, keresztény létemre a legelső az legyen, hogy minden
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ószin!e, konstruktív, gopdolatrendszert, világnézetet tiszteletben tartok, még ak
kor is, ha az enye~tol elt~r vag~ esetleg ellenkezik vele. S végül pedig: ha
l{ereszt~ny vagyok, es valamíben hibáztam. legyen bennern annyi erő és alázat,
hogy tevedesemet - ahelyett, hogy abból filozófiát tákolnék össze mazamnak
-, őszintén elismerjem, és következményeit vállaljarn. b

Az életnek csak néhány termetét emeltük ki találomra, s ezekben is inkább
arról szóltunk, hogy keresztény létünkre mit nem tehetünk. Ennél valóban sok
kal fontosabb mindaz, amit tennünk kell. Ezt azonban képtelenség felsorolni.
A szeretet leleményessége, találékonysága kimeríthetetlen. De ha ráeszmélünk
arra, hogy a hatos villamoson már csupán testhelyzetünkkel milyen sok bosz
s.ióságtól kímélhet jük meg útrtársaínkat ; ha tudjuk, hogy úgy is meglephetjük
f('Jeségunket, hogy néha elmosogatjuk a rá váró piszkos edényeket; ha szülő lé
turikre van bennünk annyi erő, hogy bocsánatot tudunk kérni gyermekeinktől is;
egyszóval: ha az élet aprónak látszó dolgaiban, kicsiben hívek vagyunk keresz
tény mivoltunkhoz, akkor nem kell félnünk, ha majd eljön az óra, amikor "naf,y
dolgokban" várják tőlünk a döntést és a határozott cselekvést. Talán erre az
életstílusra gondolt Lukács György, amikor megjegyezte: "Nagyra becsülöm a val
lásos embert, ha hűséges tud lenni önmagához, hitéhez, hiszen ezzel ma olyan
programot vállal, amellyel nem jár együtt semmiféle előny sem a társadalom,
sem az egyes ember részéről." (Idézet a Hegyi Béta készítette interjú szövegéből.)

Ennek a szerény, de mégis modprn, korszerű keresztény lelkületnek a kiala
kítása, ápolása és továbbfejlesztése várna az új típusú egyházközségre fl annak
lelkipásztorára. Ez az új típusú lelkipásztor nemcsak kialakulóban van, hanem
néhol már meg is jelent, a mí életünket éli, részt vesz gondjainkban, osztozik
örömünkben, bánatunkban egyaránt. Figyelő, mindent meglátó szeme szüntele
nül a rábízott nyájon, a vezetése alatt álló egyházközségen függ, s mindenütt
ott van, ahol biztató szavára és segitő kezére várunk. Tudja, hogy hívei közt
olyanok is vannak - öregek, betegek, magányosok -, akikre talán egész nap
senki sem nyitja rá az ajtót. Miért ülne hát akkor az irodában? Viszont ha
már meglátogatja őket, útközben egyúttal miért ne vásárolhatna is be nekik?
Mind több az ilyen, s hozzájuk hasonló lelkületű lelkipásztor. Az a pap, aki
kocsijával elfuvarozza falujának az autobuszról lemaradt kézilabdacsapatát, aki
odaáll hívei közé téglát hordani, amikor napközi otthont építenek; papok, akik
nem fogadják el a honoráriumot az egyházi szolgáltatásokért olyanoktól, kiknek
arra a pénzre sokkal nagyobb szükségük van; papok, akik jövedelmükből hoz
zájárulnak a lakóhelyükön épülő óvoda költségeihez; papok, akik szinte elvár
ják az egyházközségi képvíselőtestület tagjainak ellentmondását, és szeretik a
parázs, megtisztító vitákat, - azok már megértették, tudják, érzik, hogy Krisz
tust velünk együtt, közöttünk. de mindenekelőtt általunk kell szelgálniuk. Sze
retjük óket, ragaszkodunk hozzájuk, de szeretik, megbecsülik sőt tisztelik őket

azok is, akik kívül állnak egyházunkon. Éppen ezért ha bajba kerülnek, nem
csak mi állunk mellettük, hanem azok a. felebarátaink is, akik világnézetben
esetleg szembenállnak velük. Ennek a paptípusnak ft megszületését tartom az
utolsó harnunc év egyik legszebb, legbiztatóbb eredményének. Minél több ilyen
papot, püspököt. isteni Mesterükhöz hasonlót várunk, akikről hiszem, hogy ve
lünk együtt összefogva meg fogják teremteni az új típusú egyházat, melyet va
lóban - és elsősorban - arról lehet megismerni, hogy tagjai szeretik egymást.
Erről a születőben lévő új egyházról írja Magyar Ferenc az Új Ember 1972. de
cember 31-i számában: " ... az egyedül reális egyház az az egyház, amelyben
Isten népe nem csupán hierarchikusan szervezett és fegyelmi renddel összefo
gott társaságnak érzi magát, hanem egy élettel átjárt test tagjának, aki nemcsak
rendelkezéseknek engedelmeskedik vagy tanácsokat követ, hanem abból él, hogy
részesedik a maza egyeni életében éppen úgy, mint közösségí életében Krisztus
nak a történelemben továbbélő és megelevenítő lelkéből." S hadd tegyem még
hozzá: hogy ebből a megelevenítő lélekből másokat is részesíteni akar, mert nem
kíván többé elzárkózva, csak önmagának élni, hanem az egész világnak él; az
"egész világ" azonban míndig a velem először szembejövő emberrel kezdődik.

A fejlődés, amely harminc évvel ezelőtt látszólag megtorpant, a látszat alatt,
a valóságos élet talaján méais tovább folytatódott. Ha kényszerű. "útmenti ros
tokolásunk" után szét is széledtünk, a hosszú, társtalan bolyongásból visszatérve
- számban talán megfogyatkozva, de tapasztalatban gyarapodva - ma mégis
újra megtaláljuk egymást.
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