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A párbeszéd útjai Olaszországban
ROBERT LASZLO riport ja

Don Michele: - Arról van szó, pozitív dolog-e, hogy egyes papok együtt
dolgoznak a munkásokkal és ezzel közelebb viszik hozzájuk a maguk eszméit.

1. férfi: - Látva kísérletüket, az én véleményem az, hogy ez a reális prob
léma. Reális, mert a mélyén az a hagyomány rejtőzik, amely régebbi, mínt
a hasonló nemzetközi hagyományok, Egyfajta szövetség ez, közeledés az egyházi
Inerarchía részéről az olasz polgári államrend felé. Amikor ezek a papok a gyá
rakba mennek, azonnal felmerül a kétség: miért is mentek oda? Aztán ha ki
derül. hogy ennek társadalmi, politikai tartalma van,... a bizalmatlanság megszűn

het. Vannak konkrét esetek, például Rolando atyáé. Amikor Rolandó azért, mert
belépett a gyárba, kínos helyzetbe került az egyházi hatósággal szemben. Nem
akarták többé azt sem megengedni neki, hogy hittant tanítson az iskolákban...
A gyári munkások elmentek a püspökhöz tiltakozni Rolando ügyében...

R. L.: - Kommunista, baloldali munkások voltak?
1.. férfi: - Mind, mind. Egységes megmozdulás volt, a püspök kénytelen volt

meghátrální, visszavonni a papra vonatkozó tilalmat.
R. L.: - Mi erről a véleménye Emma asszonynak, aki kommunista községí

tanácsos?
Emma: - Szerintem ez a katolikusok sajátos kísérlete, amit ők a maguk

módján hajtanak végre. Például itt Pomiglianóban. Megvallom. sokat hallottam
már erről a szervezetröl, de azelőtt nem volt vele közvetlen kapcsolatunk.

R. L.: - Az emberektől hallott róla? -
Emma: - Igen, és szerintem pozitív a kísérlet, mindenekelőtt azért, mert

különösen ma, amikor az emberek kapcsolatokat keresnek és akarnak... alkalma
kat arra, hogy együtt lehessenek, hogy bizonyos élményeket gazdagabban, tar
talmasabban kapjanak. Es azt is meg kell mondaní, hogy főleg délen... igen
zárt körben élnek, alig van társadalmi kapcsolat.. . kulturálís központok, talál
kozási alkalmak szinte egyáltalán nincsenek.

R. L. - Vagyis az emberek magányosak.
Emma: - Magányosak. Nem véletlen, hogy nálunk az élet egyéni problémái

kettős jelleggel [elentkeznek., . külön a politikai és kiilön a magánélet, a közös
ség területén. Tehát ez is egy, -rnód az emberek gondolkodásra ébresztésére, hogy
lássanak tovább a saját családi problémáiknál. .. ugyanis bezárkéznak a család
- esetleg kiterjedt, nagy család - mégiscsak szűk, zárt körébe.

Don Michele: - Ehhez szerétnék annyit hozzátenni, hogy például a Pomig
lia no-i kísérlet, ahol foglalkoztak az egyes lakónegyedek kérdéseivel _. tutajdon
képpen a mi munkánkkal egyidőben kezdődött, Amikor a terület íparosításí
folyamata megindult - és átalakult a társadalmi rend, háttérbe szorultak a régi
uralkodó rétegek... '

2. férfi: - Tehát az igyekezet, hogy bejussunk a munkáskörzetekbe, össze
egyeztetett, közös törekvés volt. Mert a város peremén épült laleónegyedek embe
reit. amint kiléptek a gyárból. könnyebben megnyerte magának a klérus, a
vallásosságukra támaszkodva, mínt mí, akiknek nehezebb volt hozzájuk közel ke
rülni. De így ezzel a kísérlettel az éppen adódó közérdekű társadalmi kérdések
rt: együtt kereshetjük a megoldást.

3. férfi: - A katolikusokról és marxistákról beszélünk. Itt felmerül jó néhány
kérdés, amelyekről nem is. lehet vitatkozni. Az egyik az elméleti, filozófiai prob
léma, amely mind a marxizmus, mind II katolicizmus alapvető lényege. fgy ma,
azt mondanám, mi olasz kommunisták a katolikus vallással vagy filozófiával
szemben tiszteletet tanúsítunk. Tiszteletben tartjuk különösen, amikor elísmerjük,
hogy a két különböző ideológiában eltérő elvek akadnak. de politikai téren vi
szont vannak olyan azonosságok, amelyeket a maguk valóságában el kell fogadni.

Mondok egy példát. Vitatkozunk most Olaszországban az abortusz-törvényről

- ez része volt a válásról szóló törvénynek is. Mi kommunisták, filozófiai állás-
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foglalásunk alapján tiszteletben tartottuk kezdettől a katolikusok ínterpellácíóját, ..
csak éppen felvetettük a kérdést, hogy tekintsék adott társadalmi ténynek, és
egymás elv,einek tiszteletben tartásával találjunk megoldást, amely nem sérti
sem az egyik, sem a másik világnézetet. íme, ez az egyik flrobléma. A második,
hogy nem hagyhatjuk ügyelmen kívül azokat a filozófiai elemeket, vagy gon
dolatokat, amelyeknek megvolt a maguk súlya az életben, a társadalom fejlődé

sében, tehát a politikai életben is. A marxizmus önmagában is szilárd Világnézet
és elsősorban a társadalom gazdasági szervezetének problémáit veti fel, az ezek
ből szükségszerűen következő elemeket - vagyis pontosan tudja, mí a társadalmi
fejlődés leglényegesebb alapeleme. A katolicizmus viszont, bár vannak meglátásai,
amelyek közül néhányat tiszteletre méltónak is nevezhetünk. - a politikai élet
ben túlságosan összefonódik a társadalmi, politikai rend bizonyos erőivel, ame-
lyek a konzervatív álláspontot képviselik. •

Az utolsó 30 évben, a felszabadulás óta állandó harcnak lehetünk tanúi az
olasz társadalomban - a katolikus vallást támogató erők politikai tényezővé

váltak - a kereszténydemokrata párt révén. A vallás képviselete az egyházi
hierarchia, amely összefonódik a társadalom vezető rétegeivel. l!:s 1948 egyik
nagy jelentőségű eseménye - sok mástói eltekintve, amit most nem említek 
pontosan az a támadás volt, amit a kereszténydemokrácia az egyházi hierarchia
nyílt támogatásával a kommunista párt ellen intézett. . . Többek között arra
hivatkozva, hogy ez a párt meg akarja szüntetní a vallást.

Meg kell mondani, hogy a Kereszténydemokrata Párt nemcsak az egyházi
hierarchia iránt ébresztett bizalmatlanságot a tömegekben, hanem a papok iránt
is. Tehát a marxisták és a katolikusok között eleve fennáll bizonyos fajta bízal
matranság. Nem elsősorban a katolikusok iránt bizalmatlanok a kommunisták,
hanem az egyház állásfoglalása, mint politikai tényező iránt az olasz közéletben.
Az egyház tehát kénytelen volt álláspontjait helyenként módosítani.

A magyar fiatalok már új társadalomban születtek, ahol a klérus hatását,
a papokkal való kapcsolatokat nem ismerhették meg olyan formában, ahogy
az Olaszországban ma is eleven valóság. Magyarország fejlettebb társadalom, ahol - ha
még nem is minden társadalmi problémát, de majdnem míndent megoldották,
tehát sokkal helyesebb bírálati alapjuk van, - viszont meg sem érthetik, mít
jelent az egyházzal való kapcsolat Olaszországban, ahol a klérus és a társadalom
egészen más kapcsolatban van egymással. Az olasz egyház alkalmazkodni igyék
szik ahhoz a realításhoz, amely a súlyos társadalmi igazságtalanságokban feje
ződik ki mindenekelőtt.

Don Michele: - Franciaországban, amely szintén kapitalista ország, más
azért a helyzet. Jugoszláviában egészen más - több keleti országban még nem
jártam, mindenesetre a több helyen szerzett tapasztalataimból a következőket
szűrtem le: miután Olaszországban egy integrációs helyzetből kell kiindulnunk,
különösen nekünk, papoknak, - mi jezsuiták, akik hajlamosak vagyunk az
alkalrnazkodásra, könnyen bele is illeszkedünk a valóságos világba. társada
Iomba. Ennek ellenére sokszor úgy harcolunk. hogy nem vesszük figyelembe a
valósággal való szükségszerű kapcsolatot, pedig az kell ahhoz. hogy átfogó és
békés vita alakulhasson ki a különféle nézetek között. Még a baloldali papok
közül is kevesen képesek objektív szemmel nézni a környező valóságot. A kap
csolatokat a pártokkal. például! . A kommunista párttal szinte szakadáshoz ve
zettek, hisz mit mondhat az egyház? "Mi, akik eddig kizsákmányoltunk másokat,
most harcoljunk a kizsákmányolás ellen? Ez hipokrita állásfoglalás... "

Ami engem illet: én elsősorban falusi embernek érzem magam, falun szü
lettem. dolgoznom kellett a kenyérért, akár a szüleimnek, és csak azért tanul
hattam, mert apám nagy áldozatokat hozott - aztán valahogy elhivatottságot
éreztem a papi pályához.

Egy hang: - Nálunk falun így mondják: van négy gyerekem, meg egy, aki
diák. .. vagyis egy gyereket tudnak taníttatni. ..

.Don Michele: - Nálunk a családban tulajdonképpen senki sem akarta, hogy
pap legyek, de most nem erről van szó, Akkor kerültem új helyzetbe. arnikor
Nápolyba mentem, 1966-ban. Először tanulni. aztán papnak... és a pályám
során magam körül meg kellett látnom bizonyos jelenségeket. Megértettem,
hogy a pap ma vagy olyan, mint akármelyik másik ember, vagy nem tölti be a
hivatását. Feladatom tehát nem az, hogy most pap legyek, hanem hogy úgy dol-
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gozzam, mintha munkás, vagy bármi egyéb foglalkozású ember lennék. Újra
meg kell hódítanom a hitemet, át kell értékelnem. miután olyan vagyok, mint
mindenki más. .

Egyenesen csodálkozom, ha valaki megkérdi: neked díplornád van, és rnost
munkás lettél? Számomra ez természetes.

Egy hang: - Vagyis felismerted az egyenlőség elvét. Katolikus vagy, de az
életet másképp nézed, mint az egyházi emberek általában.

1. férfi: - Azt is ki kell mondani, hogy az átlagember az egyház szarveze
tével és képviselőivel szemben azt érzi, vagy legalább nemrég még érezte, hogy
azok kívülállók, sőt talán egyenesen ellenségek, mert Olaszországban az egyház
mindíg az ál1amrend támogatója volt. Hogy itt van a Vatikán, az nagyon sokat
szárnít. Én... katolíkus voltam, de azt az elvet vallottam míndig, hogy az
egyszeru embereknek le kell küzdeniök bizonyos bizalmatlanságot az egyházzal szem
ben, és a papokkal szemben is. Úgy élek, ahogya vallásom diktálja. - és akkor
lassan oldódik a bizalmatlanság... de hogy reagál erre a katolikus ember? .•

A másik probléma: mít jelent katolikus ember számára politizálni? A papnak
teszem fel a kérdést: a II. vatikáni zsinatnak ez szinte határozata. Olaszorszáa
ban nagyon elavult gondolkodásmód uralkodik. Isten népe, vagyis a hivők kö"
zömbős. irányított tömeget jelentettek, a szó szoros értelmében alárendeltek
voltak, a hierarchia irányította őket. Most ez a helyzet enyhült. tehát Michelének
igaza van,' amikor azt mondja: "én ebben az új értelemben érzem magam pap
nak, hogy egyszersmind épp olyan ember vagyok. mint akárki más". D", a
kérdés, amit itt felvetek. ez: mit jelent a katolikus hivő számára politizálni,
milyen értelemben tud katolíkus és egyben politikus gondolkodású ember is lenni?

R. L.: - Szeretm!m tudni, ha a jezsuiták hallanák ezt a vitát, mit
mondanának ők? .

Don Michele: - Olaszországban van egy kisebbség, amelyik egy' bizonyos
külön világban él és másképp látja a dolgokat. Mi úgy gondoljuk, hogy a ke
reszténység ma nem egyfajta kultúrát, civizilációt jelent. Hanem olyasmit, amí
bármilyen kultúrához, civilizációhoz alkalmazható. Tiltakozom, amikor folyton
ezt ismétlik: "katolikus, katolikus" -- a fejem belefájdul. mert ezt így nem foga
dom el. Ha egy katolikus például Indiában születik, magába fogadja a hindu
kultúrát. Ha Kínában születík, akkor a kínai t. Ha polgári környezetben születik,
polgári kultúrát ismer meg, ha viszont proletár környezetben látja meg a nap
világot, proletár kultúrát kap, erről nem is lehet vitatkozni. A katolicizmus
nem egyfajta szilárd kötőanyag. Hiszen Közép-Keleten keletkezett és azonnal
áttelepült a görög és latin, nyugati kultúrvilágba, Ez az én kiindulási pontom

-az ilyen vitáknál.

R. L.: - Az én problémám az, hogy amikor proletár kultúráról beszélünk.
figyelembe kell vennünk, hogy vannak proletár rétegek, amelyek sajnos - ön
hibájukon kívül - nem szerezték meg a proletár kultúrát,

Don Michele: - Szerintem a proletariátusnak megvan a maga kultúrája,
Még nem mindenki szerezte meg, önhlbáján kívül, ahogy László helyesen mondta,

1. férfi: - Talán nem fejeztem ki magam világosan, ez a válaszodból lát
szik. Az, hogy "katolikus" nem olyan kategória, amit ideológiai, antropológiai.
kulturális vagy más kategóriák közé lehetne helyezni... Nem kulturális kategó
ria, semmiképpen... A probléma pontosan az, hogy milyen a kapcsolata a kato
likusnak a világgal, amelyben él, és itt térhetünk vissza az alap-problérnához,
Hegyari lehet egyidejűleg katolikusnak lenni és marxistának nyilvánítani ma
gunkat. .. a politikai gyakorlatban?

Don Michele: - Ebben ma szabad választási lehetőség van, hiszen sok kato
likus ezt teszi, nem? Katolikus világnézeti alapokon áll va élni a mai világban. ..
ez színte magától adódik. Becsületesnek kell lennünk ebben...

Emma: - Vannak bizonyos ellentmondások itt. Bizonyos ifjúsági mozgalmak
bontakoznak ki, amelyek nem is akarnak új formát adni, vagy keresni a vallásos
ságnak. Ez egyfajta kulturális elmaradottságot tükröz, negatív tartalma van annak,
amikor egy katolíkus úgy jelentkezik Olaszországban és nemcsak itt, mínt a
régi eszmék hirdetője. Ha azonban a katolikus életforma elhivatottsággal, de
egyben más tartalommal is telítődik, - mint például az a kísérlet, amit ti vé
geztek, akkor másképp' kell az egész problémát megítélni, süt: tisztelettel kell
nezní a katolicizmusra .. ,
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Don Michele: - Külön szemlélitek a kérdést. Itt a katolicizmus - és azt
akarjátok ráhúzni az egyes emberekre. Én ezzel nem értek egyet. .. A katolicizmust
ma teljes történelmi áttekintésben kell felfogni, mert az így igaz, el kell ismerni,
tagadhatatlan tényeket tartalmaz. Volt benne skolasztika, reformáció, olyan kor
szak, amikor elszakadtunk a környező világ valóságától, nem követtük a reális
fejlődést. .. Abszurdum volna ezt nem átlátni, mert így igaz. De most ekként
vetődik fel a kérdés: az igazi kereszténységnek ma szüksége van arra, hogy
önmagába zárkózzék? Vagy éppen valami újat kell, kifejeznie - és a kato
li~,us ember éppen olyan, mint a többi ember, csak vallásos is. Lehetek én
munkás, egy a sok közül. .. egyforma azzal, aki mellettem dolgozik... nem szá-

~í;se~I~'i e~:it ~~~~:bb~a~~nér~~Ja:~;á~ ~öá~~~..~anultam, műveltebb lehetek, ,-

2. férfi: - De nem azért, mert pap vagy! Ha mondjuk orvos volnál, ugyan
ez lenne a helyzet. Viszont az előbb mondtuk, hagy a család társadalmilag is
előre lépett, ha egyik gyerekükből pap lett.

Emma: - A paraszti gondolkodásban azt, hogy valaki pap. egyfajta mes
terségnek tekintették. .. Eltávolodunk az alaptémánktól. ez pedig a kapcsolat
a marxizmus és a katolicizmus között. Szerintem eredményes, hasznos volt
elolvasni annak a filozófusnak a művét - a nevére sajnos nem emlékszem -,
aki kifejti, hogyan lehetséges, hogy a katolikus ember marxista legyen. Szerintem
helyesen, rnondja, hogy aki a katolicizmushoz elérkezik, az bizonyos emberi
dimenzióba jut, ahol átveszi a kulturális örökséget, és egy ideológiai alapállást. amit
nem szabad mereven értelmezni. Nem eleve rosszhiszemű más világnézetekkel
szemben, hanem olyan értékeket hordoz, amelyek metafizikai jellegűek, túlmu
tatnak a politikai eszméken. Ha marxizmusról beszélünk, egyfajta gyakorlati
tényről szólunk, politikai gyakorlatról, mely az emberi lélekben gyökerezik
történelmi jellegű tényként. ..

Don Michele: - És morálís alapokon akar új társadalmat felépíteni!
Emma: - Nem látok ebben ellentmondást, magamban sem érzek ilyesmit,

mert mint a valóságos történelmi világban élő ember, felfogom a valóságot
marxista szempontból. megtanulom konstruktiv elemeit és mindazt, ami ezekből

következik, éppen azért, hogy megértsem a realításokat, igyekezzem azokat át
alakítani. Mint ember pedig, a magam emberi mértékeível egyetértek a rnin
denki számára megvalósítandó fejlődéssel, és ez nem lehet ellenére semmiféle
istennek. hívják akáriMohamednek, AlJahnak, Jehovának, vagy ahogy akarjátok...
A minőségí tartalom a politikai alapról indul, a társadalmi helyzetből. satöbbi,
és teljesen mindegy, aki helyesen politizál, annál mindegy, hogy egyben vallásos-e,
vagy sem. Nem látok ebben ellentmondást.

Don Michele: - Én sem, hiszen teljesen egyetértünk.
3. férfi: - Én katolikus vagyok és őszintén szólva meglehetős nehézségek

árán tudom hitemet gyakorolni.. Ugyanakkor azonban politikai téren... odafi
gyelek a marxízmusra. Nem vagyok marxista, olyan nem, aki átgondolta volna
ezt az ídeológtát, bebizonyította volna, hogy követi... Éppen ezért szeretném
megérteni, hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni.

Don Michele: - Gondoljunk először is a kettős jellegű kultúrára, amit itt
látunk, Hiszen végső soron mít tett a marxizmus? A szorosan vett individualista,
privatista, ősidőktől létező kultúrához Marx hozzáadott egy egészen másfajta
kultúrát, A marxizmus megjelenése előtt nem lehetett szociológiaí és - mond
juk így - komplex analízist adni a problémákról. A kultúra ugyanis Individu
alista jellegű volt, a maga szűk kis világába zárkózott. A marxizmus hatalmas
eszközt adott, véleményem szerint, az elemzéshez, a valóság elemzéséhez.

R. L.: - Politikai és szociológiai téren. De tegnapelőtt épp maga mondta,
hogy azért van itt, mert ezek az emberek, az Alfa Sud dolgozói jobban hasonlí
tanak ön szerint Isten gyermekeihez... Ideológiai téren ez nem ugyanazt jelenti I

Don Michele: - Igen, most valóban fontos kérdéshez érkeztünk... Meglehető

sen bonyolult volt, amit eddig mondtunk. Nos, szerintem világos, hogy ha én
1200-ban tettem volna keresztény, olyan típusú kultúrában éltem volna, ahol
nem juthat eszembe a marxizmus. Még a gyökerei sem voltak meg a kibon
takozáshoz. .. úgy értem, hogy Marx tanai nem öncélúak. általában értelmezhet
jük így a kérdést. A történelemnek itt megvan a maga jelentősége.. ,
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Emma: - A közi:Sssé~ekről, egymás mellett élésről. ezekről a dolgokról sze
retnék valamit mondani. Ilyen törekvések a középkorban , is vol tak - különösen
a paraszti rétegekben. Nemcsak kísérletek, valóságos összefogások az uralkodó
társadalom ellen. Tudom, az ideológiai tartalmuk más volt, de a gondolkodás-
módjuk az életformáróL.. '

2. férfi: - ci azt mondja: a vallás, a katolicizmus komplex nézőpont,
melynek alapja a hit -, nem a társadalom egy meghatározott szervezete, hanem
a vallás önmagában. Ez a vallás, amit a történelem során a katolicizmus hirde
tett, meg születésétől máig - bizonyos ellentmondást, tartalmazott. Vagyis hirdette
az emberek közötti eW'enlőséget, Igazságosságot, politikai téren azonban azokkal az
erőkkel szövetkezett, amelyek önmagukban ellentmondásban álltak magával a
vallással, a katolikus hittel. Mindazzal, amit a katolícízrnus hirdetett.

Emma: - Nyilván, mert az egyház már nem a kisebbség, a szegények. el
nyomottak szervezete volt, hanem hatalomra jutott, a római birodalom helyébe
lépett - hiszen Olaszországban évszázadokon át az egyház, a pápaság gyakorolta
a hatalmat. Szükségszerű, hogy a hatalom birtokosai összefognak...

1. férfi: - Ma azonban látunk egy egészen másfajta szervezetet is, a 'mar
xízmust: ez a társadalomban azoknak az erőknek a szervezkedéséhez ad eszközt,
amelyek elkülönülnek az uralkodó társadalmi rendtől, előtérbe állítva az egyen
lőség, igazságosság igazi értékeit. Ez a katolicizmus tartalma is. Ha a feudális,
vagy a polgári társadalomban, vagy a liberális kapitalizmusban voltak is
ellentmondásos elemek, - a marxi7..Inussal, bár különböző világnézetí alapokon
állnak, az egyház újra megkísérelheti helyreállítani az igazságosságnak azokat az
elveit, amelyeket mindig hirdetett. Csakhogy eddig a társadalom fejlődésével

ellentmondásban volt, -ez a lényeg. ..
3. férfi: - Akkor míért van mégis ellentét, törés, kettősség, feloldhatatlan

ellentmondás abban, hogy valaki katolikus is, meg marxista IS?

Don Michele: - Hiszen én éppen ez ellen tiltakozom, ennek nem lenne
szabad í'6j lennie. Sajnos az egyház jelenlegi kultúráia - mínd a felső, mind
a legalsó rétegekben ...,. ellentétbe állít olyan tényezőket, amelyek pedig eleve
nincsenek ellentétben egymással. Nem elemzik igazán mélyen a kérdést, szerín
tem ez az oka.

Emma: - Az Evangéliumban is olvashatunk kettős lélekről, - az ember
azt a gondolkodásmódját állítja előtérbe. amelyik kényelmesebb. Például itt. van
a hit: tudatos vagy hem tudatos. Amikor az Evangélium alázatosságot hirdet,
hogy annak, aki megüt, tartsd oda a másik arcodat is, fogadd belenyugvással
a szenvedést, mert nem itt a földön nyered el jutalmadat. hanem a túlvilágon,
sót minél többet szenvedsz, annál jobb, - akkor ez a lélek kerül előtérbe. "Bol
dogok, akik szenvednek. .."

Nyilván más típusú tanítás ez, vallásos tanítás, - amely bizonyos ponton túl
már nem korlátozódik egyszerűen csak az emberek egyéni sorsára. hanem végső

megoldást ígér mindazokra a problémákra, amelyek az életben adódnak... De az
Evangéliumnak van egy másik gondolata is. Krisztus kikergett a kuíárokat a
templomból, elítéli a gazdagokat, a farizeusokat, azt mondja, a szegényeké a
mennyek országa, és így tovább - hát ebben van a "kettős lélek", a "kettős

jelleg" - vagyis több arculata van az Evangéliumnak. Az a társadalmi osztály,
amely egyeduralomhoz jutott, kiválasztotta belőle a neki megfelelő elemeket és
elvetette a többit. Az egyház, mint uralkodó hatalom, arra akarta megtanitani
a szegényeket, hogy "tartsák oda a másik arcukat is" és "nyugodjanak bele
sorsukba", Ez még nem jelenti azt, hogy másfajta tartalom, ne volna az Evan
~éliumban.

Don Michele: - Nem arr61 van itt szó, hogy mílyen elemeket tartalmaz,
milyeneket nem. Ha kezünkbe veszünk egy, könyvet, azt kell megnéznünk, ho
gyan van írva. A Biblia helyszínein sémita környezetben vagyunk, Jézus Krisztus
nem beszélhetett a történelmi körülményektől elvonatkoztatva, saját környezetén
kívüli dolgokról, ez hamis lett volna.

3. férfi: - De meghatározott vallásos vízión át beszélt...
Don Michele: - Nyilván, igen. Itt van tehát a társadalmi ellentmondás. Jön

a marxizmus és azt mondja: most egészen másképp kell néznetek a világ je
lenségeit, és kész.. , Nos, szerintem ilyen ellentmondás nem létezhet,
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Emma: - Igy van! Tökéletesen egyetértünk!
2. férfi: - Nem szabadna léteznie, és bármiféle értelmezésen túl pontosan

itt kell keresni a közeledest a kétfajta világnézet között,
Don Michele: - A probléma lényege. szerintem, h06y a katolicizmus a mai

vílágban létezhet, vagy nem létezhet? Ha nekem a társadalom igazságosabb
berendezéséért kell harcolnom, - nem mint katolikus veszek részt ebben! Vé
leményem szerint ez az alapvető - ha nekem egy kerület jobb életéért kell
valamit tennem, egy cseppet sem érdekel, hogy azt mondiam: "azért teszem,
rnert katolikus vag~ok"."Lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, de nekem
ez az álláspontom, Sose mondanám valakinek: "Idefigyelj, én katolikus pap
vagyok, tehát neked ezt meg kell csinálnod..."

3. férfi: - MéJis mély vallásos hittől vezéreltetve cselekszel.
Don Michele: - Ez igaz.
1. férfi: - Tehát bizonyos történelmi alapokból indulsz ki, és harcolsz aJ

ellen, ami teljesen megsemmisítheti ezt a történelmi alapot.
2. férfi: - Katolikus történelmi háttér áll mögötted, jóllehet annak

bizonyos részeit én bírálattal szemlelem. Hogy te ezeket a benső ellentmondá
sokat hogyan oldod fel magadban, az engem nem érdekel. De én épp a kultu
rális történelmi múlt tartalma miatt tartom tiszteletben ezt a világnézetet, és
keresern vele az érintkezési pontokat. Nem akarok átmenni a másik táborba és
azt mondani: "Eddig volt mindez, többé azonban nem létezik számomra". Ve
szedelmés az ilyen állásfoglalás.

Don Michele: - Ha nekern harcolnom kell például a nápolyi barakk-Iakókért,
hogy rendes házakban élhessenek, akkor nem érdekel, hogy pap vagyok, va'6Y
nem, Velük érző ember voltam, és harcoltam a lakásokért. mert abban az adott
történelmi pillanatban erre volt szükség, Hogy emberek tisztességes körülményele
között élhessenek. Ha ezt nem teszem, akkor mint ember kerülök szembe a
saját lelkiismeretemmel.

1. férfi: - Ez egyben politikai harc.
R. L.: - És egyben filozófiai tényező is.
Don Michele: - Természetesen. A politikai harc engem lelkesít és remények

kel tölt el - és ebben vallásos tartalmat is találok. Ha pedig valaki együtt
harcol velem. annak nem mondom: "Olyannak kell lenned, mínt én vagyok".
Ez nem érdekel. Mert ha a társam megérti, hogy cselekedetelm mélyén más
tartalom is rejlik - azt neki ~tól kell megérterile. De lehet, hogy nem érti,
és az sem baj.

(Forditotta KARSAI LUCIA)

HON.ISMERET
VAS J(JZSEF

MIK AZOK AHITELESHELYEK?
A hiteleshelyek és az oklevelek szorosan összetartozó, egymást kölcsönösen

kiegészítő fogalmak. Egyiket a másik nélkül megérteni nem lehet. Ezért a fenti
térnával kapcsolatban meg kell vizsgálnunk: Kik adtak ki nálunk okleveleket?
Mik és hányfélék a hiteleshelyek? Milyen szerepet töltöttek be hazánk történe
tében ? És mít köszönhetünk nekik? Ezekre a bonyolult és részben még tisztá
zatlan kérdésekre a szakirodalom - (elsősorban: Eckhart Ferenc, Hiteles helyeink
eredete és jelentősége. Századok. 1913:640; Szentpétery Imre, Magyar oklevéltan.
Bp. 1930; Kumorovitz Bernát, Turul, 1928; Szent Norbert Emlékkönyv 1934; Papp
László, A hiteleshelyek története és működése az újkorban. Bp. 1936; Mezey
László, Jubileumi tanulmányok. I. Pécs, 1967. 53.) - figyelembe vételével adható

"meg a válasz.
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