
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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elkerülhetetlenül fellépő materiális igényekről beszéljünk, amelyeknél persze még
fontosabb volt a lelki igények kielégítése. Csak a legteljesebb elismeréssel lehet
szólni a rendezők ügyességéről, okosságáról és tapintatáról éppen úgy, mint a hivő

tömegek bámulatos fegyelméről. Gondolja meg, egyedül Czestochowában - ahol
mí az ünnepségekbe bekapcsolódtunk - hárommillió ember volt jelen, ezeket
azonban olyan ügyesen mozgatták, hogy a helyzet soha nem vált nyomasztóvá.
nem keletkezett életveszélyes tolongás. Ez persze részben annak is köszönhető volt,
hogy egyetlen napon hat alkalommal találkoztak a hivek a Szentatyával, és

_ aki egyszer' már látta őt,' szívesen átadta a helyét másvalakinek. Azonkívül ügye
sen olyan magasra építették az emelvényt, hogy a távolállók is .jól láthatták a
Szentatyát, senkinek sem kellett közelre tolakodnia. De a legfontosabb tényező

mégiscsak II. János Pál pápa lefegyverező embersége és személyiségének kisugár
zó varázsa volt. Kiváló elődök után foglalta el Szent Péter székét, akik ki is
jelölték az utat, amelyen ő maga is határozottan járni kíván, de minden emberi
nagyságuk mellett, sem XXIII. János pápában, sem VI. Pál pápában nem volt
meg az a szinte varázslatos képesség, hogy milliós tömeggel tudjon szi nte szemé
lyes kapcsolatot teremteni. Rengeteg apró gesztusból, hanghordozásból áll össze
ez a varázs. A pápa mindvégig hangoztatta, hogya hazájában tett utazásnak
kizárólag vallási jellege van, és ezt a szándékát és meggyőződését teljes mérték
ben elfogadtatta a hívekkel is. Valóban a buzgóság és áhítat gyönyörű napjai
voltak ezek.

- A világsajtó egy része nem fogadta el ezt a szempontot és a pápai láto
gatásnak inkább politikai jelentőségét igyekezett hangsúlyozni. Ezzel kapcsolatban
felvetődik a kérdés, hogy vajon csak a sima lebonyolítást illetően voltak-e
elő'2etes aggodalmak, vagy jelentkeztek ilyenek más, ha úgy tetszik politikai té
ren is?

- Természetesen voltak ilyen aggodalmak is. Közrejátszott ebben a nemzet
közi sajtónak az a része, amely nem a megbékélés, hanem a konfrontáció irányába
igyekezett a pápai Iátogatássel kapcsolatos hangulatot eltolni és magában Len
gyelországban is jelentkezett egy, ha úgy tetszik "keményebb egyházi vonal", amely
tükröződött egy még februárban kiadott körlevélben is és amelyben a világnézeti
harc kapott nagyobb hangsúlyt. Ennek megf'elelően a kilencnapos látogatás is némi
feszültséggel terhes légkörpen kezdődött. De nyomban az első nap után egyre
inkább oldódott ez a feszültség és adta át helyét .egy olyan kötetlen emberi ta
Iálkozásnak, amelyben mindenkí gazdagodott, aki csak részt vehetett benne. És ha
az előbbiekben a 'hivő tömegekkel való kapcsolat megteremtéséről szólva a' pápa
nyájasságáról. emberi közvetlenségéről, szeretetreméltóságáról szóltam, akkor itt
nagy bölcsességét, politikai okosságát és tapíntatát kell dicsérnem. Egyébként is
az a körülmény, hogy CasaroIi bíboros államtitkárt a XXIII. János pápa által kezde
ményezett és a VI. Pál pápa által még alaposabban elmélyített "keleti" politika e
nagyszerű megvalósítóját és ki építőjét nemcsak megerősítette pozíciójában, de ma
gával hozta erre a látogatásra is, és míndenütt az ő társaságában jelent meg, egy
értelműen bizonyítja, hogy ő maga is ennek a politikának jegyében értelmezte ezt
a minden várakozást felülmúlóan jól sikerült látogató körutat.

- Milyen jelentőséggel bírt ez az ünnepség és a magyar püspöki kar kettős kül
döttségének részvétele a magyar egyház szempontjából?

- Hogya magyar egyház szempontjából is fontos események zajlottak le
június első tíz napjában Lengyelországban, azt talán nem is kell hangsúlyozni.
Az ez év tavaszára tervezett és Szent Szaniszlónak a lengyel kereszténység vértanú
jának emlékére rendezendő ünnepségre a magyar püspöki kart már a múlt év őszéri

meghívták. Az 1978. október 14-én kelt rendkívül szívélyes hangú meghívó levél Wy
szynski bíborosnak, a lengyel püspöki kar elnökének és Wojtyla krakkói bíboros
-érseknek, az ünnepségek házigazdájának aláírásával érkezett a címerrire. Ez még a
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pápaválasztás előtt volt és akkor még csak arról volt szó, hogy Krakkóban májusban
lesz ez az ünnepség. Mint tudjuk, nem sokkal ezután az egyetemes katolikus egyház
pápájává választották a krakkói érseket és ezáltal a tervezett ünnepségek is más di
menziót kaptak. Míután a pápa elfogadta az' ünnepségeken való részvételre szóló
meghívást, ez hosszabb és gondosabb előkészületeket tett szükségessé és az egész úti
program kibővítését is. Én azonban már tavasszal Rómában közöltem .a Szentatyával,
hogy mí, magyarok, csak Czestochowában, illetve Krakkóban kapcsolódunk majd
be az ünnepségekbe, hiszen ez az a két hely, amelynek szoros magyar vonatkozá
sai vannak. A czestochowai méltán világhírűnek mondható kegyhelyet az a
pálos rend. virágoztatta föl, amelynek alapítója Boldog Özséb, az esztergomi káp
talan kanonokja volt. Gondolhatja, hogy míly felemelő érzés volt számomra, amikor
a lengyelországi magyar zarándokoknak magyar paptestvéreimrnel együtt misézhettem
a híres kegykép előtt. És se szeri, se száma a Krakkóhoz fűződő magyar emlékek
nek is. És most· személyes beszélgetéseink alapján is elmondhatom, hogy a Szent
atya" milyen melegen érdeklődik ezek iránt a történelmi kapcsolatok iránt.

- Talán hallhatnánk néhány szót a magyar küldöttség fogadtatásáról. A hírközlő

eszközök szerint a vendégasztalnál a Szentatya jobbjára Casaroli államtitkárt, bal
jára Bíboros Urat ültette.

- Valóban így volt. A küldöttség fogadtatása pedig elmondhatatlanul megható
volt. Úgy történt, hogy Varsóból - ahová repülőgéppel érkeztünk - Wyszynski bí
boros saját kocsiján vitetett minket tovább egyik segédpüspökének kíséretében
140 km/óra sebességgel. Már zajlott a czestochowai Szent Zsigmond templom előtti

esti ájtatosság, amikor mi is csatlakozni tudtunk a hivő sereghez. Amikor a
Szeritatya meglátott minket, szó szerint ezeket mondotta : "Szeretnék ebben a hivő

seregben minden zarándokot üdvözölni. Különösen is azokat, akik Lengyelországon
túlról jöttek. Már sokakat köszöntöttem délelőtt. Az egybegyűltek kö
zött látok egy kiváló vendéget, Lékai László bíborost, Esztergom érsekét,
Magyarország prímását. Ha nagy is a különbség nyelvünk között, a lengyel és
általában a szláv meg a magyar nyelv között, remélem, hogy vendégünk
megérti, hogy most, ebben a pillanatban éppen őt üdvözöljük, jóllehet len
gyel nyelven. A régi lengyel morrdás szerint: a magyar és a lengyel bajtársak.
Mindenesetre mihelyt meghívtak a krakkói székből Szent Péter székébe, egyik
legfontosabb feladatomnak tartottam, hogy üdvözöljem a hozzánk oly közelálló
magyar egyházat és népét. Ezt számos történelmi kapcsolat alapján tettem. Szerit
Péter utódaként. és ugyanakkor, mint Szent Szaniszló utóda tettem. Abban a
pillanatban szükséges volt emlékeztetni arra, hogy' pontosan Magyarországról
jött hozzánk Hedvig királyné, ez a nagyasszony, ez a szent asszony. Ezt a királynét
maga a gondviselés küldte nekünk abban az időben. Szarkof'ágja a Wawelben
látható, ott sok lengyel látogatja, sok külföldi is, köztük gyakran megállnak
előtte "l magyar testvérek. Nehéz lenne felidézni egész történelmünket, amely
annyira hasonlít Szent István koronájának történetéhez. Mindnyájan emlékezünk,
mennyi érdemet szerzett Lengyelországban Báthory István király, aki Erdélyből

jött hozzánk. Történelmünk legnagyobb királya volt, Ezért gondolom, nemcsak
mint pápa, hanem mint lengyel, hogy valamennyi honfitársam érzelmeit fejezem
ki, amikor a magyarországi hierarchia itt jelenlevő első képviselőjének tolmácso
lom a magyar egyháznak és nemzetnek szóló [ókívánságaimat." A Szentatya ez
után emlékeztetett rá, hogy voltaképpen ezeket a jókívánságokat kívánta tolmá
csaini már múlt év decemberi levelében is. A történethez tartozik, hogy itt dü
börgő taps szakította félbe a Szentatya beszédét, és maga is jól tudja, hogy taps
és taps között milyen különbség tud lenni. Ennek a tapsnak intenzitásán érző

dött, hogy igazi szeretet és megbecsülés van mögötte, A Szeritatya kitüntető figyelme
ezután sem lankadt, és míndvégig kitüntetett szeretetével és szívélyességével,

- Befejezésül arra a kérdésre kérjük még a Bíboros Úr v'álaszát, hogy vé
leménye szerint ez a pápai látogatás milyen jelentőséggel bírt a Szentszék és a
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szocialista államok viszonya, és az egyes szocialista államokon belül az egyház
és az állam viszonya szempontjából.

- Meggyőződésem, hogy mindenképpen nagy jelentősséggel bírt ebből a szem
pontból és ugyanúgy meg vagyok győződve kedvező hatásairól is. Mindenesetre itt
is fontos néhány alapvető kérdés tisztázása. Bár az egyes országok püspökei és püs
pöki konferenciái nem lehetnek közömbösek más népek egyházai iránt, én mint a
magyar püspöki kar elnöke mindenekelőtt a magyar viszonyokat ismerem. Azt maga
is nagyon [ól tudja, hogy a mí államunk vezetői éppúgy, mint más szocíalísta államok
vezetői, újra meg újra hangoztatják, hogya közös cél ellenére is saját nemzetük törté
nelmi és társadalmi adottságainak figyelembe vételével kívánják az új társadalmat föl
építeni. Nyilvánvalóan figyelembe kell ezt venni az egyes egyházak helyzetének megíté
lésénél is. A végső cél, a mi esetünkben Krísztus üdvösségüzenetének beoltása az
emberi szívekbe, tehát az evangelizáció, természetesen nálunk is közös, Közösek
sok tekintetben a cél elérésének módszerei is, de azért a szocialista államokban
élő helyi egyházak helyzete is annyiféle, ahányan vannak, hiszen míndenütt
mások a történelmi adottságok és mások voltak a fejlődés egyes állomásai is.
Egyházpolitikai szempontból sincs tehát általános érvényű modell. Közös modeílünk
viszont - ha már ezt a divatos szót használjuk - az a Jézus Krisztus, akinek ta
nítványai vagyunk, és akiről itt és most tanuságot kell tennünk. Testvéri kapcsolat
ban, a szeretet kötelékével összefűzve és egymás sajátosságait tiszteletben tartva a
többi helyi egyházzal. Ez volt számomra ennek .a rendkívüli és felejthetetlen zarán
doklatnak legfőbb tanulsága.

DOROMBY KÁROLY

NyfRI TAMÁ~

SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG
Csak egységes világban élhetünk kívánalmainknak megfelelő, egészséges és ép

életet. Az ember gyakorta emlegetett "határtalan ráutaltsága" lényegét tekintve
nem más, mint a valóság áhított összhangját és egzisztenciánk épségét biztosító
Egy utáni nyomozás. Ameddig az én viszályba keveredhet világával, addig ve
szélyben van a személy. fennállása is. Az én és a világ kiegyensúlyozott kap
csolatától -nern választható el a társadalom egysége sem. Az ember rendeltetése
nemcsak egzisztenciajának és a világnak az egységét követeli meg tőle, hanem
az emberiséget is (1). .

A közösség

Az emberiség egységén elsősorban azt értjük, hogy egymástól függő és egy
másra utalt egyedek alkotják az emberiséget. Az a körülmény, hogy nemcsak
emberi egyedekről beszélünk, hanem az emberről is, arra vall, hogy az embereknek
közös létalapjuk van, annak ellenére, hogy konkrét-kulturális megjelenésük időn

ként és helyenként rendkívül változatos. A kulturális különbségek dacára is fel
kell tételeznünk valami idő és társadalom fölötti, ám történelmileg kibontakozó
állandót, amelynek alapján egyaránt megilleti .az ember név az altamirai bar
lang rnűvészét és az űrállomás kutató tudósát. De nemcsak eredetünk, hanem
rendeltetésünk is közös, melyet egyedül, magára hagyottan senki sem tud el
érni. A világra nyitott lény alapvetőenmásra utalt; a világra és a többi létezőre.
Kiváltképpen a másik emberre, akivel és akiért a világ egységén kell munkál
kodnia. Mind a szellemi, mind a gazdasági életnek föltétele az elrendezett világ,
s még a legbizalmasabb magánbeszélgetéseken sem reked kívül teljesen. Az egyéni

510


