
A földkerekség térképén ma még jócskán találunk olyan országokat, ahol erre
a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni.

Nálunk egy századokon át folyt küzdelem győzelme írta bele a választ erre a
kérdésre a Magyar Népköztársaság új Alkotmányába. Tudjuk mit jelent birtokba
..'enni valamit és ismét mít jelent a fogalom teljes mértékében birtokolni is ugyan
azt. Ez nem megy máról holnapra, hiszen egy most elkészült családi házat is előbb

D2 kell rendezni, később átreridezgetni, "belakni", gyermekek nyüzsgésével. az élet
mindennapí zajaival - és gondjaival - megtölteni ahhoz, hogy a ház véglegesen
otthonunk legyen: családi fészek.

Van még mit tennünk, hogy amit harminc évvel ezelőtt a magyar nép új ál
Iamának születési bizonyítványa egybefoglalt, a legvégső következményéig valóság
legyen. De arra a kérdésre, hogy kié a mi országunk, már most is határozott és
egyértelmű választ tudunk adni: az ország a dolgozó népéé.

Ezt a történelmi valóságot el kellett fogadnia az ezeréves magyar katolikus
egyháznak is. Tudom, hogy nem hangzik kellemesen itt ez a "kellett" szócska,
de aki ismer! és szembe is 'tud nézni az utóbbi három évtized katolikus egyház
politikájának történetével, az nem tagadja, hogy a felismerés felelőssége - ami
ról az Országgyűlés júniusí ülésszakán pénzügyminiszterünk beszélt - csak foko
zntosan ébredt fel a magyarországi katolikus egyházvezetésben. Azóta érezhető

jelenléte, amióta visszafordíthatatlan valóság lett, hogy az ország népe - mely
nek igen jelentős százaléka a vallásához és egyházához hűségesen ragaszkodó
katolikus lakosság - elfogadta és magáénak tartja a szocialista társadalmi rendet.

A hivő embernek földi boldogulásának érdekeit is eredményesen szolgáló tár
sadalmi berendezkedéssel való szembefordulás annyit jelentene, hogy az egyház
szembefordul és elszakad attól a néptől, melynek lelki és erkölcsi gondozó szol
gálatát, az üdvösség útján való vezetését krisztusi mandátum alapján vállalta és
századokon át gyakorolta. Ugyanakkor szembefordulást jelentene az egyház sa
játos egzisztenciajának érdekeivel is.

A közös erdekék felismerésének felelősségét erősítette meg a II. Vatikáni
Zsinatnak az a tanítása is, mely az egyháznak a mai világgal újra rendezendő

viszonyát érintette és megérlelte a helyi egyház jövőjét megalapozó döntéseket.
Segített annak a történelmi-társadalmi valóságnak a felismerésében, hogya helyi
egyház számára nincs más alternatíva: a katolikus vallás hí telveiriek, a keresz
tény világnézetnek hiánytalan megtartásával elfogadni azt az utat, amelyen a
földi boldogulás felé az egész ország társadalma elindult. Ezen a "földi" úton kell
most már megépítenie az egyháznak ama "égi" utat is, melyen a mindennapi
kenyér mellé odateheti az emberi élet teljességéhez nélkülözhetetlen lelki táplá
lékot is és amelyen a teremtett világ birtokbavételének jogával felruházott em
bert Isten fiainak boldogságára vezérli.

Eddig nem ezt tette volna a mi helyi egyházunk? - Dehogyisnem, hiszen
kezdettől fogva ez volt Krisztustól származó küldetése. De ez volt a magyarságót
államba szervező első apostoli királyunknak, Szent Istvánnak hagyatéka is. A
magyar állammal együtt született egyháznak tehát akkor sem volt más útja,
mint hogya maga eszközeivel közösséget alkotó erkölcsös embert, egységes nem
zetet, a kalandozások helyett a békés munkát megszerető. népet nevelve járuljon
hozzá az ország építéséhez.

Abban azonban egészen új a mi helyi egyházunk mai útja, hogya múlt gya
korlatával szemben a magyar nép új állama már nem "hitbizományként" kezeli
az egyház tevékenységét. Nem földbirtokokat - gazdasági, politikai és egyéb ki
váltságokat - bocsát az egyház rendelkezésére ahhoz, hogy ezeknek hozamából
tartsa fenn magát. Helyette bizalmat szavaz és lehetőséget biztosít 'azoknak a
Ieltételeknek a megteremtéséhez. amelyek az egyház küldetésének teljesítéséhez
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elengedhetetlenül szükséges, Az elmúlt évtizedek során tapasztalhattuk, hogy ez az
előlegezett bizalom - és a lehetőségek biztosítása - nem korlátlan. Helyesebben:
egy kölcsönösségen nyugszik. Olyan mértékben növekszik és fejlődik, amilyen
mértékben 'az egyház erre rászolgál. Ahogyan társadalmi és közéleti hasznavehe-
tőségét, munkálkodásának közhasznúságát megteremti és tanúsítja. ~ .

Ehhez még azt is érdemes hozzátenni, hogy a saját lábán megálló és a ma
gát fenntartó, a függetlenségben és szabadságban tevékenykedő egyházé a jövő

nemcsak nálunk, de a világ bármely más részén és államában, mert a közösség
javára irányuló szolgálata csak akkor hiteles és hatékony, ha ezt az egyházat
alapító Krisztus rendelésének megfelelően, nem pedig kiváltságok reményében,
cselekszi.

Ennek a folyóiratnak a hasábjain az utóbbi időben számos alapvető tanulmány,
gondolatot és elhatározást indító írás jelent meg arról, hogy milyennek kell lennie
annak fi mai egyháznak, amelyet Isten népének mínden rétege magáénak tart
hat. Gondolatsorunk címével párhuzamban mégsem volna érdektelen feltenni azt
a másik kérdést is: kié az egyház? A mi helyi egyházunk ugyanúgy a népé-e,
miként az ország?

Új vonás az is a helyi egyház küldetésének itthoni útján, ami az előbbinél is
alaposabb figyelemre, összeszedettségre és felelősségre kötelez bennünket, hivő

katolikusokat. Mindenekelőtt krisztusi hitünkben és egyházhűségünkben való ren
díthetetlen helytállásra. Az az elmélet - és immár .kipróbált gyakorlat - melyet
a mí államunk és társadalmi-gazdasági rendszeri:ink a földi élet és az ország
fejlődésének elrendezéséhez elénk ad, az ország egész népének javát tekintve ked
vezőnek bizonyult. Számunkra viszont egyetlen vonatkozásban problematikus,
rnível nemcsak hogy nem foglalkozik az emberi élet természetfeletti való
ságaíval, hanem Isten létével kezdve tagadja is ezeknek a valóságok
nak létezését és azzal együtt a vallásos életforma értelmességet az ember és a
társadalom életében. Arra törekszik, hogy már a ma, de méginkább a jövő em
bere, megszabaduljon mindenfajta természetfeletti és vallásos képzettől, mível 
szerinte - azokban a kérdésekben, amelyekben a vallás a hitben vélí fellelni a
válaszokat, a végső és megnyugtató feleletet csakis a tudomány adhatja meg.

Nem lehet ennek a töprengésnek a célja, hogy az egyazon országban jelen
levő ideológiák esélyeiről széljon. Nekünk elég gondunk van most azzal, hogy
a mí helyi egyházunk és megújuló vallásosságunk - a múlthoz képest megcsökkent
lehetőségei között is - hatásosan tudja megjeleníteni és sugározni Krisztusnak
az egész embert és az egész földi világot megragadó és újjáteremteni képes taní
tását. Még ma is lépten-nyomon felmerül a kérdés: hogyan tudna végre megszaba
dulni a magyarországi katolikus vallási alkat a múltban hozzátapadt képzetektől.

amelyek egy már idejétmúlt egyház-kép és valamiféle nép-nemzeti-állami vallásos
ság nosztalgíájával fékezik egyházi újjáéledésünk lendületét. Hozzáteszem: fékezik
esélyeinket is abban az időszakban, amit felelős állami és politikai vezetőink

úgy szoktak megjelölni, hogy még hosszú időn keresztül együtt kell élni és a
haza javára szövetségesekként együtt dolgozni a vallásos állampolgárokkal.

Tudom, hogy az egyház és az állam viszonyát érintő hasonló megnyilatkozáso
kat egyesek megnyugtatónak. mások pedig időleges kompromisszumnak érzik,
amin bármikor változtatni lehet. Nem volna szerenesés egy olyan fajta "megnyug
vás" elterjedése a helyi egyházban, amely - kikapcsolva a hivők személyes fele
íősségét és elkötelezettséget - mindent a legfőbb állami és egyházi vezetés bölcs
és türelmes tárgyalókészségére bízna. Ugyanakkor elsősorban az egyház tevé
kenységének teljesebb kibontakozása vallaná kárát, ha hívei ideiglenesnek, bi
zonytalannak vagy bármikor visszafordíthatónak éreznék a mostanáíg elért ren
dezettséget, (Nem használnak a katolikus hívek jó közérzetének az olyan kije
lentések - pl. a Világosság májusi számának az új enciklikával foglalkozó, egyéb
ként tárgyilagos elemzésében -, melyek szerint a magyar államvezetés kiemelkedő

szernélyíségeinek találkozása VI. Pál pápával "alapjában véve mintagy lezárta
a magyar állam és a katolikus egyház viszonya rendezésének folyamatát".)
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Az állam és az egyház szétválasztása egyszeri esemény volt. Ami utána kö
vetkezett, az állam és az egyház viszonyának rendezése, olyan folyamat, amit
szinte sohasem tekinthetünk lezártnak. Az eddigi eredmények bíztatóak és biza
lomkeltőek, de csak további folytatásuk növelheti a' hivő állampolgárok jó köz
érzetét annak a népnek államában, melynek ők is egyenrangú polgárai.

Ami kezdetben, oly fenyegetőnek látszott, reméljük, mára már mindenki előtt

világos: nem kell ahhoz megtagadnunk sem hitünket, sem egyházunkat, de még
legnemesebb vallásos hagyományainkat sem, hogy' a felismert úton keresztény
hitünk és vallásos életünk mélyreható belső újjászületésének erejével egyre biz
tonságosabban haladjunk a jövő felé. Ennek a belső megújulásnak a komolysá
gát csak elősegítheti, hogy augusztus 20-i szép ünnepünkön szembesítjük egyhá
zunk jelenét és jövőjét az ország Alkotmányával. a mindennapi munkában és
az ország építésében tanúsított helytállásunkat pedig azzal, amit szimbolikusan
Kenyérnek mondunk. És ehhez a szembesítéshez tartozik az is, hogy ne csak
szép festményeken szeressük látni, felcsendülő templomi énekeinkben hallani, de
vallásos életünk megújulásában adjunk szerepet annak, hogy első szent királyunk
valaha felajánlotta országát a Szűzanyának. Gondoljunk arra, hogy ezt a hajdani
"királyi gesztust" mindenki gyakorolhatja, aki Krisztus tanításának hűségében

nevelkedett fel a magyar nép országának szelgálatára. Ez a személyes felajánlá
sunk sem választhat el bennünket más világnézetű embertársainktól míndaddíg,
amíg a mi legbensőbb lelki ügyünk és támaszunk marad s amíg nem gyártunk '
belőle ma már másutt sem gyakorolható "államjogi" elméleteket. Mert valami
mélységesen összeköt bennünket világnézeti különállásunk ellenére is: hazánk
és az emberiség üdve. Ahogyan Mezei Mária írta egyik megrendítő vallomásában:
"A világ boldogabbá tételéhez mlndannyíunknak, a' forradalmárok és szentek egy
forrásból eredő, új emberré változtató és megtartó, embert szerető : rendíthetetlen
hite kell!"

A BUZGÓSÁG ÉS ÁHÍTAT GYÖNYÖRŰ NAPJAI
BESZÉLGETÉS LÉKAI LÁSZLÓ BÍBOROSSAL

A világegyház, de különösképpen a kelet-európai helyi egyházak életének ki
emelkedő, nagy jelentőségű eseménye volt II. János Pál pápa hivatalos látogatása
szülőföldjén, egykori hazájában. A kilencnapos látogatással kapcsolatos ünnepség
sorozatnak meghívott vendége volt a magyar püspöki kar is. Dr. Lékai László bíbo
ros-prímás és dr. Cserháti József pécsi megyéspüspők, a püspöki kar titkára a czes
tochowai ünnepségeken. Kádár László egri érsek és dr. Keresztes Szilárd hajdú
dorogi segédpüspök Krakkóban képviselte a magyar püspöki kart. Hazaérkezése
után megkértük Lékai László bíborost, mondja el a Vigilia olvasói részére, rnilyen
benyomásokkal tért haza erről a bennünket oly közelről érintő eseménysorozatról.
A bíboros úr készséggel vállalkozott rá, hogy kérdéseinkre válaszoljon.

- Mi volt a Bíboros Úr általános benyomása a pápa -lengyelországi látogatá
sáról?

- Túl az esemény egyházi és egyházpolitikai jelentőségén, amelyről még úgy
is szót ejtünk majd, első helyen talán azt a kellemes meglepetést 'kell említenem.
amit az ünnepségsorozat kitűnő és zökkenésmentes rendezése szerzett, Nem árulok
el titkot vele, ha elmondom, hogy bizony egyházi és világi részről egyaránt némi
aggodalommal néztek a rendezvénysorozat elé, hiszen többmilliós tömeg mozgá
sáról volt szó, az élelmezésükről. egészségügyi ellátásukról, hogy csak az ilyenkor
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