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Három évtized

Az idén ünnepeljük harmincadik élJfardulóját annak a sorsdimtő eseménvnek,
hogya Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyar Népk6ztársaság Kormánya
a qékés együttélés kérdéseit megtárgyalta és ennek eredményeképpen létrejött
közöttük az első megállapodás 1950. augusztus 30-án.

A megállapodásban az egyház elismerte a háborútól meggyötört ország újjá
építésére és a magyar nép igazságos társadalmi rendjének megalapozására irá
nyuló kormáli'jJtörekvések jó szándékát. A mindkét részről előlegezett bizalom
szellemében hozzájárultazokhoz a célkitúzésekhez, amelyek a régi kiváltságok és
előjogok megszüntetésével ig4Zságosabb egyensúlyt teremtenek, és "a hatalmat a
dolgozó nép kezébe helyezik. E célkitűzések közé tartozott - többek között - a
földreform, a' termelélJi eszközök-társadalmi tulajdonba vétele, a mezőgazdaság

átszervezése a tárllas gazdálkodás korszerű rendszerére, 4z emberi személy na
gyobb megbecsülésére irányuló törekvés és a megalázó szegénység felszámolása.

HáTam ét'tized távlatában már mindkét fél - az egyház és 4z állam - szá
mára történelmi jelentőségűnek bizon1/Ult 4z első megállapodás, amelvet 1964-ben
az Apostoli Szentszék és a Magyar Népköztársaság Kormánya között létrejött
részleges megállapodás követett.

A magyar nép új államának és emberközpontú társadalmi rendszerének fej
lődésében történelmi mérföldkő 4z első megállapodás, mert vele ntln~ meg az
út az egymástól szétválasztott állam és egyház üj viszonyának me{1nyugtat6 ren
dezésére. Ez volt a kiindulópontja annak a fáradságos folJltJmatnak, melvben a
;elentós számú mo.gyarOTszági katolikus hívősereg lépésről lépésre növekvő bi
zalommal tekinthetett 4z új állami és társadallni berendezkedésre, és ennek kö
vetkeztében egyre nagyobb energiával vette ki részét a hábonls 1'omokból újjá
épülő ország békés fejlődésének szolgálatából. Felismerte a kölcsönös érdekekre
épülő megállapodás reális távlatait, s ez jelentősen hozzájárult a nemzeti egy
ségpolitika megerösödéséhez. A keresztény hívek valláserkölcsi kötelességüknek
ismerték fel, hogy a világnézeti külimbségekre való tekintet nélkül, hűségesen,

szövetségesként vállalják a haza közősérdekeinek szolgálatát. .
Id6közben a kezdeti merevséget és elzárk6zást nagymértékben csökkentette

marxista honfitársainknak - az állam felelős vezetőinek, a népünk javát szívü
1.Ö1/ viselő gondolkodóknak az a felismerése, hogy "amit a romba dimtött ország
talpraállításában elértünk, abban nemcsak a marxisták, hanem a más vil'ágnézetű,

köztük a vallásos munkások, parasztok, értelmiségiek munkája, gondja, jóra
törekvő akarata is benne van" (Lukács József: Történelem, filOZÓfia, vallásos
ság - Gondolat, 1979). 19y alakul'hatott ki lassan az egymás megismerésére és
megértésére alapozott párbeszéd. Ez a világnézet alapelvekben nem ismer komp
romisszumot, de keresi a becsületes egl/ütt cselekvés módozatait, és lehetŐségeit

az állami és társadalmi közjó előmozdítására. Nem élezi ki azt, ami elválaszt, de
megragadja mindazt, ami összeköt 4z élet emberhez méltóbb alakításában.

De történelminek mondhatjuk 4z első megállapodást azért is, mert ezzel a
magyarországi katolikus egyház' 'új korszakába indul"t el. Az egyház és az állam
viszonyának ú;járendezése jótékonyan befolyásolta a helyi egyház korszerű kül
detésének megfogalmazását. éppen hozzámérve azt az időszerű társadalmi válto
zásokhoz és a fejlődő világ valóságaihoz. Ez a saját, benső erőiből és szentsé
geiböl folyton megújulni képes egyház megtalálta a maga helyét és kifejti sajá
tos szolgálatát ott is, ahol ő maga nem osztozik a világi hatalomban. A történe
lemben szüntelenül munkálkodó lsten méltó munkatársa marad akkor, amikOT a
"örülötte kialakuló új világnak felkínálja a szegény Jézus gazdag örökségét.
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A helyi egyház mai küldetésének ez az újrafogalmazása' olyan távlatt>kat adott
papságunknak és híveinknek, amelueket később a Il. vatikáni zSinat - főképpen a
Gaudium et spes konstitúció -- tárt fel a világegyház előa.

Gyakran találkoztunk meg nem értésset akkor is, meg ma is. De amit az
elmúlt harminc év alatt elértünk az egyház belső megújulásában, azt az "idők

jeleit" érzékelő katolikus világ már kezdi értékelni. Mert egyházunk életereje
nemcsak a helyi hierarchiának - a püspöki karnak -szerves megújulásával
igazolódik. Nemcsak új templomok és plébániák épülnek, hanem egészen új in·
tézmények is működnek: mint a Hittudományi Akadémiánk világiak számára
megnyitott teológiai tevelező tagozata 400 növendékJével; a római Szent Péter-bazi
lika altemplomában elkészült Magyarok Nagyasszonya kápolnája; a férfiak és nők

Lelkigyakorlinos Háza, amelynek alapkövét maga Casaroli bíboros államtitkár ál
dotta meg. Az életerő ritmusát mutatja a Lelkigyakorlato,~ Ház vezetöinek, a
két jezsuita atyának kiképzése a római Gergely egyetemen; a Pápai Magyar In
tézet nyolc nÖ1)endékének magasabb teoll?oiai szakképzése; az ősi római Collegium
Germanico-Hungaricumba küldött két új kispapunk; a párizsi Katolikus Intézet
ben és a Strassbourg-i Egyetemen továbbtanuló papjaink. A' katolikusok áldo
zatkészséqét bizonyítja az az öt és félmillió forint, amit egyetlenegy vasárnap
adományoztak templomainkban a nyolc katolikus gimnáziumnak és tanulóinak tá
mogatására, és az az 1,400.000 Ft, amit kalkuttai Teréz Anyának nyújtottak a misz
sziós gyűjtéskol' gyógyszerek küldésére. A tető alatt állt}- katolikus szeretetotthon
tanúskodik arról, hogy idős testvéreink mennyire vágyódnak arra, hogy katolikus
kÖTny~zetben töltsék el életük csendes éveit.

Papnevelő intézeteinkben az idei konkurzusokon 43 fiatalember nyert felvé
telt hittudományi tanulmányokra; epben az évben 40 kispapot szenteltünk pappá
az országban. M01}am örvendetesen tapasztalom, hogy nierunjire növekszik az ér
deklői:lés a hívek kör.~ben a papszentelés szertartása iránt: az esztergomi bazi
likában egy szombati napon három és félezer ember' vett rait« részt; a Buda
pest-kőbányai templomban ugyancsak háromezer hivő kapcsolódott bele; a Mát
ra!:erebély-szen~úti szentelést tizenötezer hivő imádkozta végig.

Az ó- és 'Újszövetségi Biblia harmadik kiadásával több mint 130.000' példány
került családjaink kezébe. A hittankönyv pályázatra nem várt mennyiségű pá
l'yaművet küldtek be, amelyek bírálása most folyik. Reméljük, segitségükkel hitok
tatóink még jobban vonzzák majd tanulóikat az iskolaí és a templomi hitoktatásra.

A találkozás vágya Krisztussal benne él minden korosztályban. Ezt látom
azok01l a .~zentmiséken, amelyeket II gyermekek, az elsőáldozók, a bérmálkozók,
a leendő anyák, a jubiláló házasok, a nagymamák, a vakok, a süketnémák, a
bűnbánati áhitatra és a szentkenetre vágyódók számára mondottam. Ugyanez az
áhítat sugárzott a búcsújáróhelyek zarándokai, a Szera Kristóf ünnepén össze
sereglett utasok szeméből is. - Pünkösdvasárnáp délután meghatódott örÖ1nmel
ünnepeltem a Szenilétete eljövetelét a nagymarosí templomban összegyűlt, az egy
házhoz és a hierarchiához ragaszkodó kisközösségi fiatalokkal. Mindeze·k jelei an
nak, hogy híveInk hitélete a szekularizált vílágban ís mutatja az elmélyülés igé
nyét. Krísztus egyháza tehát ott is teljesítheti küldetését, ahol a társadalmi fej
lődést irányitó hatalom nem a keresztény világnézetet vallja magáénak.

Katolikus egyházunk a megállapodást kcvető három él'tized alatt tanúsított
megújulásának eredményeivel érte el, hogya benne rejlo erkölcsí tartalmakat
elismerve, bizalmáva! ajándékozza meg az állam és a társadalom, a haza jövőjé

nek ·építésében és a közjó szolgálatában pedíg szívesen fogadja segítő kezét.
Ezen az évfordulón az elért eredményekért hálát adunk gondvíselő Istenünk

nek, köszönetet mondunk az Apostoli Szentszéknek, különösképpen pedig e há
rom évtized változásait világosan felmérő pápáinak: XXIII. Jánosnak, VI. Pál
nak és il. János Pálnak az egész magyar népet szívükön viselő atyai gondosko
dásukért. Hálánkat fejezzük ki a vallásához és egyházához hűségesen ragaszkodó
katolikus népünknek s kérjük, hogy 'l'endületlen hitével és kítartó munkájával

'továbbra is növelje szeretett magyar hazánk szolgálatát.
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