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Tovább a nyitott utakon
Három évtized népünk szolgálatában

Augusztus 30-án volt harminc éve annak, hogv a Magvar Püspöki Kar és a Ma
gyar Népköztársaság Kormánya között létrejött az első megállapodás, amely elvei
ben és tartalmában már meghatározta az egyház és állarn viszonyában beállott
változások körvonalait, és ugyanakkor az új helyzet további alakulásának lehe
tőségeit is' sejtette. Később, 1964-ben a római Szentszékkel való részleges meg
egyezés és a míndig teljesebb egyetértés megnyilatkozásaí, amelyeknek csúcs
pontját Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának és VI. Pál pápának 1977-ben
a Vatikánban történt találkozása jelentette, megmutatták a közős cselekvés útját
és annak - már az első megállapodásban meglevő - lehetőségel t egyre fogha
tóbbá tették.

A jubiláris megemlékezéseknél áltatában két vonás együtt szekott szerepelnt:
az egyik oldalon a számvetés és az összehasonlító értékelés, a másík oldalon az
előretekintés és az új nekilendüléssel való folytatása rnindannak, amrt a múlt
ból pozitívumként könyvelhetünk el és eredményesnek tartunk. Amikor 1950 nya
rán az első közeledésre .sor került, akkor az új társadalomépítés .~ megtett kis
útszakasz eredményességével már igazolni tudta, hogy az új országénítő akarás
helyes úton indult meg, bár míndkét fél részéről még sok idő és erőfeszítés kel
lett ennek teljes belátásához és olyan eHsmeréséhez;; melvből cselekvés is fakad
hatott.

Ma hálásak vagyunk az akkori egyházi felelősek belátásáért: helyet kellett
biztosítani az egyház számára a szocialista társadalomban! Az a társadalmi cél
kitűzés, amelyben a történelmi fordulat be!lövetkezése után az új vezetők, a népi
hatalom gyakorlói a régi bajok és katasztrófák kiküszöbölését látták, szeríntünk
etikai tartalmában azonos volt az embec-testvériségre meghívott evangéliumi
emberrel. Ez az eszményi emberkép az egyház történelme folyamán csak ritkán
kapott világosabb, kívülről, vagyis a világ felől jövő sürgetést, mínt ahogyan ez
harminc évvel ezelőtt megtörtént. Az egyháznak is el kellett ítélnie míndenfalta
kizsákmányolást, azok mellé kellett állnia, akik fel akarták szabadítaní az em
bert. Az egyházaknak . is le kellett mondaníuk a nagybirtokról. mert a földet
vissza kellett adni annak, aki megműveli, vagyis a népnek. Amit az egyháznak
a történelem által kijelölt új út érdekében fel keBett adnia, az az elején meg
rázó és hosszú ideig fájdalmas volt, de nem rendítette meg az egyház lénye
gének alapjait. Az egyházi nagybírtokot, a valamikor hasznos célvagvont. amely
egyre inkább terhessé vált, ma már senkí sem siratja vissza. Nem fá.ilaJjuk to
vábbá, hogy az egyháznak fel kellett adnia politikai, közéleti szerepét, ez már
nem is illett a mai demokratikusabb időkhöz. az egész emberiség "felnőtté válá
sának" korszekahoz, ahogyan a II. vatikání zsinat ~s megállapította.

Ma mégis azt kell mondanamk, habár a bekövetkezett társadalmi és világ
nézeti átformálódasok az egyházat súlyosan érintették. a veszteségek ellenére
érintetlenül megmaradt, a sok rárakódástól megtisztítva az egyház evangéliumi
küldetése, lelkipásztori tevékenységének és a hivők vallásszabadságának alkot
mányes bíztosítottsága. Azóta szírrte beláthatatlan az a, terület, ahol az egyház
lelki munkával a közélet emelésében is kiveheti részét, Mí, püspökök és papok,
hálásak vagyunk azért, hogy harminc év után megőrizhettük a ránk bízott nyá
jat, hogya történteket a bennük foglalt nehézségekkel és szenvedésekkel e~yütt
mai, megtisztult szemlélettel részben úgy is felfoghatjuk, mint szükséges vihart,
melynek össze kellett törnie míndazt, ami idejétmúlt és avult volt, és felperZ5elte
azt is, ami már teherré és életet fojtogató hurokká vált. Sajnos, a vihar sok élő

agat is letört, és így sebeket is hagyott maga után. Hálát akarunk ma adni a
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gondviselő mennyei Atyának, hogy népünk azóta anyagiakban és szellemiekben
egyaránt áll8llldóan emelkedett. és tovább gazdagodik. Nem látunk többé leron
gyolódott és éhem proletárokat. Hálásak vagyunk azért, hogya hívek mHliói hű

ségesen továbbra is az egyházhoz ragaszkodnak, elóteremtik a papság megélhe
tését, és így azokhoz az eszközökhöz is hozzáférhetünk. amelyek a szelllemi és
lelki nívó fenntartására és erósítéslére szolgálnak. ElIismeré5sel nY'u.gtázzuk, h09i:Y
az állam papságunk és intézményeink anyagi gondjai megoldásában reszt vese
és hogy jelent6s állami támogatássai templomaink és műemlékeink állandó fel
újítását elősegíti. Ma a legtöbb helyen a faJu képét a felújított templom is dí
szíti.

Az ünnepi vis6zaErnlékezésben- felvillanó fények és a már elővételezett ígéret
a jövő szempontjából szükségesek ahhQz, hogyelhomályosítsák az árnyfoltokat.
melyiin nemegyszer panaszosan is szót emeltünk : sohasem meggoridolatlanul, ha
nem míndíg a hivők érdekeit szem előtt tartva kívántunk megértést és az itlazi
lelki értékekJre való felfigyelést. El kell ismernünk. hogy a papság ma már nyu
godtabb lelki légkörben fejtheti ki lelkipásztori tevékenységet, és a hivők vallásos
meggyőződése, szórványos esetektől eltekintve. már csak ritkán ütközik leértékelő
vagy elmarasztaló ítéletekbe.

Az első megáUapodás.ban az egyház elismerte a közjót szolgální akaro kor
mány jó szándékát, előlegezett bizalommal hO'ZZájárult rníndazon célkitűzések ki
jelö1éséhez. amelyek az új ol"S%áglépítéshez szükségesnek látszottak. Ilyenek vol
tak: az elhala&zthatatlan államosítások keresztülvítele. a hatalomnak a munkás
osztály kezébe való átadása, a fojtogató tőkétől való felszabadítás. a falu társa
dalmi struktúrájának és gazdaságIi rendjének megváltoztatása a szocialísta alap
elvek szerint. Immáron 35 éve szakadatlan építkezés folyik mindenütt az 0tl"SZáI;(
ban. lakások. bölcsődék. iskolák, intézmények, üzemek. gyárak gomba módra nő

nek ki a földből. A közművelődés, a tudomány ápolása, az egészség.ü,gy oly ma
gas fokon való megszervezése, a családi, az ifjúsági törvények, a nőkért. a közer
kölcsért folytatott küzdelem, egyre tökéletesebb humanista és demokratikos. jólét
ben és jó közérzetben élő társadalmi ~észet állítanak elénk.

A magyar történelmi sorsváltás és a korffn'duló kihívásai

Azt a szemléleti változást és új magatartást, amit hazánkban az 1945-ös tör
ténelmi fordulat idézett elő, később az 1962-ben megnyitott II. vatikáni zsinat
elvi visszavetítésben részben igazolta és legfőképpen megerősítette. E~y új ember
tipus vonásai kezdtek kíoontakoení, amelynek legfőbb jellemzői a közösségí érde
keltség, a minden emberrel mint embertestvérrel való egybefonódottság, véeső

sorban hadüzenet az individualizmus és Iiberalízmus túlkapásainak. Valóságos kor
fordulót jelent a Zsinat, amikor az egyház életében is. a régi evangéliumi alapok
fe~rissítésével, új látási perspektívák alakulnak ki. A II. vatikáni zsinat a XX.
század történelmi jelenval6ságábankívánta szemlélní az egész emberiséget. Nem
csak • z egYlén és közösség víszonyának mai alakulásában. hanem a két világ
háború következtében jelentkező egyensúly-felborulésok, gazdasági és vil~ti

bízony.alanségok egymás után kihívó és kikezdő feszilltségében azt az embert,
akinek helyzetét nemcsak a természetfeletti végső célkitűzésbe vetett hitében kell
megerősíteni, hanem földi boldogulásának feltételeit is közelebbről meg keH ha
tározni. A Zsdnat dokumentácíöí éreztették. hogy sok ember azért rendült meg
hitében, mert bizonytalan, sőt olykor igazságtalan társadalmi struktúrában kellett
élnie.

A Magyar Népköztársaság államával kötött első megállapodas cselekvési
alapot és új természetű alkotói légkört biztosított az egyház számára is. Hazánk
ban a rugalmas államapparátus-magát míndentaíta megmerevítő intézményességen
túltéve. a társadalmi egyenlőség fokozatos megteremtésével a legfőbb r.~1' M a'Tl_

berí személy kimúvelésében és gazdagUásában tudta megjelölni. Egy valóban új
társadalom körvonalai kezdtek kibontakozni, és ma úgy látjuk, hogy a harminc
év folyamán az egyház míndíg szabadabb tevékenységének, valláserkölcsi. evan
géliumi küldetése betöltésének további feltételet az új társadalom ígéreteivel is
adottak voltak, éspedig abban a közös sorsvállalásben. amelyben az egyház. a hi-
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vők közössége Ls hozzájárul a szocíalísta társadalom célkitűzéseihez, a teljesebb
'demokrácia, az emberi egyenlőség, a teljesebb emberiességre való nevelés előse

gítésében és a mindennél fontosabb ügy előmozdításában, a béke megvédésében.

Szentatyánk, II. János Pál pápa Auschwitzban elhangzott intelmeit kíván
juk magunkévá tenni: ..A háborúért nemcsak azok felelősek. akik közveUenül
előídézík, hanem azok is, akik megakadályozásáért nem tesznek semmit". A visz
szatekintő kritika a két világJháború kömttí generációt, az egyházakat is azért
marasztalja el, mert nem tettek eleget a háború megakadályozása érdekében. A
béke a világ fenntartásának erkölcs! feltétele és életünk erkölcsi követelménye.
Mi, egyháziak, jól tudjuk, hogy a külső béke nem független a lelkek belső bé
kéjétől, és ezért mindazok a hivők, akik az egyház belső megújulását keresik,
egyre.inká.bb tanúságtevőként állnak ki, mert tudják, hogv a békétól függ az em
beriség, d nemzetek, a népek, az egyház jövője is. A béke előmozdítása és védel
me erkölcsi kötelességünk, "",elynek alapjai az evangéliumból világosan kielemez
hetók. A béke előfeltétele runden fejlődésnek, minden előrehaíadásnak. Ez a hol
nap intelme is.

Az egyház a maga részéről lassú, de biztos érlelödésen ment át, és sok régi
előítéletet levetve, már arra az evangélíumí alapra tudott helyezkedni világ- és
emberszemléíetében, amelyet a II. vatikáni zsinat jelölt ki. Az egyház a Zsinaton
meg akart újulni. Tette ezt belső lényegének az új történelmi valóságban meg
szólalní akaró folytonosságl jelenlétében, de tette azért is, mert a külső történelmi
alakulások erre ösztökélték. XXIII. János pápa híres, míndíg időszerű rnondása
ma is érvényben van: "Olvasnuru.. kell az idők jeleiből!" Az idők jelei pedig ezek:
ki akar alakulni a technikai fejlődés mai magas fokán álló emberiség új emberi
közösséggé, új embertestvéri valóságga és e~et1en emberi családdá. Ebben a tör
ténelmi műben nekünk nemcsak munkatársaknak, hanem evangéliumi alapon lel
kí kezdeményezőknek is kell lennünk. A Zsinat nyitásának ez volt a nagy ered
ménye és lén'yege: segíteni kell a mai emberiségen! Ezért is kellett megnyitni a
tisztább forrásokat, Krisztus eredeti és el nem ferdített tanítását és az egyház
hagyományának rnindig időtálló értéksorozatát. Meg kelJ értenünk korunkat, meg
kell ismernünk benne a mozgató erőket és el kelJ Ismerni mindazok jelenlétét
és értékes közrernűködését, sokszor hősies helytállását, akikkel a jelen történelmi
valóságában együtt élünk és akik jól tudják, mit kell tenni.

Újóól és új,ból elmélkednünk kell arról, mít is akarunk és. mít kell követel
nünk, hogy jobb ernberekké. egységesebb nemzetté lehessünk. A harminc évvel
ezelőtt megindított közös útnak a történelem kikerülhetetlen sorsakarása alapján
megvolt az értelmes megalapozása, az egész emberért küzdő célkijelölése éS ezért
könyvelhetjük ma el, hogy a lehetőségek határain belül eredményes úton jár
tunk, Bízunk abban, hogy míndazok a tényezők, melyek az egyház saját terüle
tén saját befektetését elósegítették., mindenütt megvalősíthatók lesznek a jövőben

is. Az eddig elért eredmények alapján szílárd meggyőződésünk, hogy az egyház
saját hozzájárulásával, a belső lelki béke megteremteni akaeásával, a lelkiismereti
felelősségnek egyre inkább a nemzeti egységre, a boldogabb haza építésére és a
világbéke megvédésére való ráterelésével az országépítők soraiban áll. Harminc
év felfelé ívelő vállalkozásának tudatában, a kockázatok vállalásával is nézünk a
holnapba. a magyar egyház további belső megújulásának reményében.

Nem szélhatnánk igazat, ha nem a magya'!" egyház valóságos helyzetének
tudatából, az adottságok és lehetőségek ismeretéből kiindulva vélekednénk a múlt
ról és a jövőről. Híveink megfogyatkoztak, de nem az ..egészségesekig hatoló le
zsugorodástól'' várjuk az újrakezdést. hanem a meglévők és újak mínöséaí, át
alakulásától. A háború befejezésekor 7.200.000 katolikusról tudtunk, ma talán öt
millióra kell becsülnünk azok számát, akik valamiképpen az egyházhoz tartozó
nak vélik magukat. Hárommillió olyan hívőnk lehet. akik ismét valamilyen for
mában praktizálnak. A hivők 20%"a általában templomba jár, a szekulartzálödás
még mindíg nagymérvű. Igy érthető talán, hogy mindössze az ifjúság 10-15%-a
- a szülőknél tapasztalható közömbösödés vagy elfáradás folytán - kap rend
szeres hitoktatást. Sajnos, a fiataloknak csak kis hányada jár vasárnaponként a
templomba. Ma az általános helyzet kezd nagyon hasonlítani a francia állapotok
hoz, A kép teljességéhez még az is hozzátartozik, hogy az évenként emelkedő

válások miatt (l979-ben 96.000 házasságból 31.000 bomlott fel) a ..családi válsággal"
együtt Járó erkölcsi megterheltség. valarnilyen fajta gyökértelenség és bízonvta-
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Ianság az ifjúságnál is érezhetők. De vannak biztátó jelek is: az ifjúság egyre
mélyülő érdeklődése, a felnőtteknél a vallásos művelödési formák keresése, a
teológiai képzés iránti fogékonyság; még míndíg meg lehetünk elégedve - a
külföldi sivár helyzetet ismerve - a papi hívatásokkal. a zsinati reformok vo
nalán pedig a papság őszinte, önmagát tudományosan továbbképző és pasztoráló
erőbefektetésével.

Ami hazánkban a néppel történt, annak erkölcsi kihívásnak kell lennie az
egyház felé: saját erkölcsi befektetésével. a vallásból fakadó lelki erókJkel segí
teni kell boldoggá tenni rnindazokat, akiket a társadalmi igazságosság végre egyen
lővé tett, szabad és független embert rangra emelt és akik a dolgozó nép közös
ségében magukra találtak. A hárommillió agrárproletár pere eldőlt! A nép sa
ját kezébe vehette sorsának alakítását és joggal várta annak az egyháznak igenlő

szavát vagy segítő kezét, amelyhez mindvégíg oly hűségesen ragaszkodott, annak
ellenére, hogy az egyház gazdagsága rejtélyt és kísértést jelentett sokak számára.
Az első megállapodás százezrekben oldotta fel a bizonytalanságot, az egyház
elismerő és hozzájáruló megnyilatkozása után úgy érezték a hivő tömegek is, hogy
tiszta lelkiismerettel rnűködhetnek együtt egy új, igazságosabb és emberibb tár
sadalom felépítésében.

Még szélesebb perspektívában:az egyháznak válaszolnia kell a korforduló
kihívására is. Új embertípus van kialakulóban, és új társadalom van a látóhatá
ron. A hangsúly az emberi természet szociális vonatkozásaira tevődik át. ..Csak
azok énekelhetik a halleluját, akik az igazságosságért az él'{ felé forduló szegé
nyekkel együtt kiáltani is tudnak" (Martin Luther King). Az ember minden
individualísta, perszonális adottsága és lényeges megalkotottsága mellett, emberi
rendeltetésénél fogva is közösségí lény, aki a közösség nélkül nem tudja képes
ségeit kibontakoztatni, képtelen önmagát megvalósitaní. Ez végeredményben az
új ernber-típus alapvető elvi meghatározása: az egyén a közösségben olvad föl,
életének akkor van értelme. ha közösségteremtő tevékenységben akar boldog len
ni, és a saját boldogságát mások boldogságával együtt akarja biztosítaní. Bár
hogy nézzük is az embert alapvető társadalmi vonatkozásaiban. míndig az em
beri értelem felismeréseíből fakadó szabadságról és annak értelmezéséről van
szó. Amikor a szabadságot egyértelműen magyarázzuk. eleve olyan liberális törek
vésekkel számolhatunk, amelyek a közösséget rnindig háttérbe fogják szorítaní.
A történelmi Iiberalizmus, ahogyan azt a XVIII. század elejétől végig tudjuk kö
vetni, létrehozta a kapitalista túlkapásokban az osztálvok elkülönülését .' és az
egyének elszigetelődését. A liberalizmus végét az egyoldalú gazdagodás káros ki
hatásai- jelezték, az emberi méltóság lerombolásáig tudott önző lenni. és ez vég
eredményben a proletariátushoz. a munkásság elszegényedéséhez vezetett. Nyil
vánvaló lett az osztályharc. Az osztályok ellentéteit kívánja feloldani a mai tár
sadalmi erőfeszítés, mely nálunk is a történelmi fordulattal valóságga lett. Meg
szűntek az osztályok közöttí határok, egyetlen társadalom van kialakulóban.

Ilyen értelemben ami nálunk történt. a korforduló felől is kihívást jelentett
az egyházak számára: erkölcsileg állást kellett foglalni az új társadalmi akarás,
a szernélyiségre építő új embertípus mellett, aki értékeket keres és új szemlé
lettel nézi a történelmet mint alakító erőt, és akinek egyik legfőbb belső igénye
a társadalmi igazságosság szolgálata. tgy láttuk mi a kapitalizmus és szocíaltz
mus ellentétét. az egyén és közösség egymásra utaltsagát és ennek meg nem 01
dottságát. Az erőtartalékole már készenlétben állnak, hogya szemben állók talál
közhassanak.

Kérdőjelek és kritikák

Eddig két tételben azt állapítottuk meg: az egyház elfogadta a magyar tör
ténelmi fordulatot mínden következményével együtt, és a korforduló szellemi és
magatartásbeli változásokat sürgető hatására is kész feltenni a kérdést és arra
választ is adni: Hogyan találja meg az egyház helyét a szocialista társadalom
ban? (Leírásaírn és okfejtéseim a Vigilia 1977 januári számában közzetett ..Nyi
tott kapuk" című tanulmányom gondolatait fűzik tovább. A ..nyitott utak" a
nyitott kapakra alludálnak.)

Magyarországon az egyház él, evangéliumi megbízatásanak a hazánkban adott
realitások talaján téve eleget, az új társadalmi keretek szabta lehetőségek kö-
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zött, a lényeg a!apkőveldmény.mek megtelelve. Ha keretekról beszélünk, eleve
hozzá kell tennünk, hogy ezek egyrészt állami törvényekkel meghatározott ke
retek vagy útlehetőségek, amelyekről VI. Pál pápa is beszélt: "Párbeszédet foly
tatunk , .. ügyelve arru is,' hogy nyitottak és kellően megértök legyünk az állam
sajátos gondjai és tevékenysége aránt". A keretek másrészt az új szocíalísta élet
berendezkedés vagy magatartási formák által adott lehetőségek és határok, ame
iyek kÖZJÖtt az egyház tevékenysége vagy a hivők hitélete eleve bizonyos alkal
mazkodásra kényszerül. Ismét a szabadságról van szó, amit éppen a jelen sürgető

és a nagy társadalmi célkltűzés. a szocializmus, a szocialista társadalom meg
valósításának elméleti és gyakorlaiL szempontjait figyelembe véve. nem mond
hatunk abszolút értelmű szabadságnak, Ez az a pont, ahol a nyugatikritlika 
mely ha építő "lenne, mindig tanulnánk is belőle -, az első csákányütést megkóc
káztat]a. Itthon eleve azt rnondjuk, hogy az egyház szabadságát rníndíg is rela
tíve értelmezzük. ez így volt a régi rendszerben, így van ez a világ legtöbb he
lyén, csak nem kívánunk mindíg tudomást venni róla. Ezért a relatív szabad
ságért a püspökök, papok, a hívők mtndannyían egyaránt felelősek. Ez a sza
badság az állam részéről garantált szabadság, s ebben benne foglaltatik míndaz,
ami az evangéliumi lényegből fakadó apostoli és lelkipásztori megoízatáshoe
hozzátartozik. Bár élnénk mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek törvényesen
bíztosítottak, de hozzá kell tennünk azt is, hogy a lehetőségek tágításának kér
dését állandóan evidenciában kell tartanunk. Ilyen értelemben merném megkoc
káztatni a megállapítást, hogy az egyház nálunk nem némaságrá. hanem újra
kezdesre és rnegújulásra van "ítélve', mindíg szem előtt tartva. hogy az összes
lehetőségeket még közelről sem merítebtük ki. Bárcsak máshol is tartalmilag azo
nos "önitélkezkssel" a reformok útjára merészkednénk, hiszen mindenütt a
"holnap" egyházát kell építenünk.

Az abszolút szabadság elvét hajtogatva azt kérdezik, miért nincs ifjúsági
mozgalrnunk, miért nincsenek egyesületeink - (azt már nem kérdezik, miért
nincs katolikus politikai pártunk. mert a Zsinat óta ez már sehol sem kívána
tos) -, akkor a kérdés félrevezető és kihívó marad. mert inkább őszintén és
egyenesen arra kellene választ keresni.' teljesítheti-e és milven mértékben az
egyház evangéliumi küldetését? Erre a válaszunk: igen; természetesen a lehető

ségek és keretek szélesítésében rnindannyían továbbra is bízunk, rnínt ahogyan
eddig is. Változatlanul a realitások összefüggésében és önkítejtő erejében hivő

optimista vagyok. Hiszek a munka és felelősségvállalás további alakulásában és
Izmosodásában. E meggyőződésemet két ténnyel szerétném alátámasztani. Egyházi
részről meg kell állapítanunk, hogy azabadabo és enyhültebb Iégkörben folyik az
evangelizáció munkája. A korábbiakhoz viszonyítva, amikor Ieszültebb, olykor
ellentmondásokkal kísért körülménvele között igyekezett az egyház pozícióit meg
őrizni vagy új hivőket a templomba hívni. ehhez képest feltétlenül fejlődésről,

haladásról kell beszélni. Talán liberálisabb lett a légkör vagy inkább azt mon
danárn, toleránsabb. amelyet igazol a másik oldalról hangoztatott felmérő körül
tekintés és sok új belátás, hogy az egyháznak szerepe. küldetése ma is indokolt
a szocialista társadalomban. Az állam részéről meg kell hallgatni a hivatalos
megnyilatkozásokat, rnelyek igazat adnak abban, hoay envhültebb, szabadabb és
cselekvőképesebb az egész helyzet, amiben jelenleg élünk. Ma igen tekintélyes
marxisták valtják, hogy a vallást talán már nem tekinthetjük csupán fel
építménynek. Egy-egy vallás vagy egyház struktúráját nem szükségszerűen és
egyoldalúan a gazdasági viszonyokat tükröző osztálytársadalom makrostruktúrája
határozza meg, hanem a vallás is hat a társadalomra, magukra. a társadalmi
struktúrakra.

A dialógusról és a szolgálatról

Az itthoni dialógusról külföldön úgy írnak, mint "speciális magyar út"-ról,
vagyis a sajátosan éppen nálunk kialakult kapcsolatról az egyház és állam víszo
nyúlásában. A színte egyedillálló "magyar modell"-ról van szó. E megfogalma
zásra Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának VI. Pál pápánál tett vatikáni
látogatásánál a Szematya következő kijelentése adott alapot: "Hisszük, hogy az
eddigi tapasztalatok igazolják a megtett utat: azt, hogy párbeszédet folytatunk
a közös problémákról, ügyelve arra, hogy tiszteletben tartsuk az egyház és a
hivők közös jogait, jogos érdekeit, ugyanakkor ügyeljünk arra is. hogy nyitottak
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és kellően megértőek legyünk az állam sajátos gondjai és tevékenysége Iránt ...
Mindez azt jelenti, hogy a Szeritszék és a magyar egyház őszintén és becsüle
tesen hajlandó továbbhaladni ezen az úton."

Párbeszédünk útjáról beszélünk tehát, az első megállapodástól kezdve, a Szent
székkel 1964-ben megkötött részleges megállapodáson át egészen Kádár János va
tikáni Iátogatásátg. Ezzel le is zárult egy egységes, önmagában szakaszokra
osztható, de felfelé ívelő útszakasz, amelynek tapasetalatait felhasználva tovább
kell meanünk. S itt tartunk ma: a dialó,WJs már megnyitott útján kívánunk to
vábblépni .

A dialógusról egyesek azt írták és irják ma is, hogy inkább formalisztikus
próbálkozás, mint komoly szán~ékú tárgyalások megkockáztatása, s ezért az egész
"dialógus ügy" nem több, rnínt eredménytelen és meddő látványosság. Akik a
dialógust csak úgy tudják elképzelni, hogy hosszu előkészítés után. szakértők

bevonásával a felek tárgyalóasztainál találkozzanak, és ott elvek. tisztázásával
gyakorlati rendelkezésekben állapodjanak meg, mondjuk nálunk a vallássza
badság új proklarnációjáról, a több katolíkus ískoláröl, a katolikus napllapról.
a szerzetesrendek visszaállításáról, s még sorolni lehetne tovább. azok nem
látják, hogy a magyar "SIPeciáhs út" értelmét és jelentőseget nem ilyen
megszekott keretben kell értelmezni. A politikai és társadalmi adottságok
Magyarországon csak a lassú, lépésről lépésre haladó kibontakozást tették lehe
tövé. A párbeszéd nem tárgyalás. hanem találkozás. az óhajok és kívánalmak
olyan mérlegelése, hogy ebből közös belátás és adott esetben megegyezés is szü
lethessert. Tehát. ha akarjuk, rníndíg "útközben Ievésről" van szó egyelőre VaRY
még mindlg, s eközben - a dialógus mínden előfeltéteiét szígorúan szem előtt

tartva - sohasem az elméleti. hanem elvi színteken túl valamilyen konkrét ered
ményhez val6 eljutáaröl. Ennek. az útnak sajátos vonásai benne foglaltatnak
VI. Pál pápa már idézett szavaiban.

A dialógusban fokozatok állapíthatók meg. Nálunk még míndía az első vagv
alapfázis feltételeiről beszélünk. M~. kell lennie a kölcsönös bízaíomoak, amit
állandóan ápolni kell. Nem hiányozhat a közös megértésre való törekvés. ezért
a lehetőségeket figyelembe kell venni, és jelen kell Jennie a cselekvésre való
készségnek. Ha így szemléljük az eddig történteket. biztosan nemcsak remélhet
jük, hanem ki is mondhatjuk, hogy m(-g egyáltalán nem jutottunk el az út vé
géhez, az út még mindig nyitott, talán rníndíg nyitottabb is lesz. A lehetőségek

adottak lesznqk rnindaddíg, míg nem érintjük egymás határait. rníndig szem előtt

tartva, hogy a kereszténység és a marxizmus elvileg sohasem hozható egy neve
zőre. A világnézeti és elvi határok azonban nem lehetnek okai annak, hogv ne
merjük kimeríteni azokat a sokat ígérő lehetőségeket. amelyek az egyház és állam
közöttí kapcsolatból adódnak, mely valójában nemcsak valamilyen jö viszonyban
vagy még jobb viszonyban fejeződik ki, s amelyben sohasem közös el-wekrál. ha
nem közös munkáról és együtt vállalt felelősségről beszélhetünk. Tulajaonképpen
ugyanazt akarjuk míndkét oldalon: új embert eRY új társadalomban!

-A dialógus, amiről beszélünk, a remény' filozőfiájából táplálkozik. éltetője a
lehetőségekben rejlő realitás vagy a valószínűségeik valósága, A lehetőségek ak
kor adnak perspektívát valamilyen megoldásra, ha nem leledzenek tisztán szub
jektlvításban, ha nem csupán utópíak. hanem általános érvényű alapértékeket
képviselnek és nem a régire íeányulnak, a megmaradó megőrzésére, nem is a
régi okvetlen figyelembevételére. hanem önmagukban is alkalmasak arra. hORY
az újnak helyet adjanak. A dialógus újat, haladást. továbbvivőt keres...Az egész
emberiség ma átmeneti helyzet rendkívüli feszültségében él: míntha míndennap
növekvőben lennének a konfliktusok. s mégis tanúi vagyunk világviszonylatban
is a dialógus szükségességének és elkerülhetetlen vállalásának. A szegények már
nem hajlandók tovább várni. a gazdagok még mindía csak védekeznek, és rnégrs
növekszik a készenlét és elszántság a lehetőségek határain belül békés döntések
meghozatalára a párbeszédekben" (H. Fries). A mai világhelyzet meg nem oldott
kérdéseire az egyedüli. válasza józan és humánus perspektíva, és semmiképp
nem a hidegháború vagy a tegyveres leszámolás. Ennek vetülete. mlnden meg
oldást kereső dialógus szükséges színfoltja: nem kényszer, nem könnyelmű ha
zardírozás, nem taktika. nem számítások sorozata. hanem erőbevetés az emberi
jogok és emberi értékek megőrzése és kibontakozása érdekében.
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Keresztény hitünk és mai küldetA!sünk tudatélJen híveink mindijt szabadabb
belátásban és megértésben szemlélik a hazánkban folyó párbeszédet," mínd job
ban rájönnek arra, hogy nem a történelmi helyzet kényszeréról van sző, A "tX>r
ténelmi diktátum" váUalása ellenkezne a keresztény reménnyel. és keresztény
meggyózódésünkből kifolyólag küzdenünk kell minden reménytelenség ellen.
"Történelmi kompromisszum"-ról van tim. amelyben mindazokkal. akik velünk
kapcsolatot keresnek vagy teremtő perspektívával és akarással velünk együtt él
nek. közösen vallomást teszün« a szabadabb, Iiberálisabb, türelmesebb E,aropa
mellett. Közösen hangsúlyozunk szellemi értékeket és erkölcsi eszméket keresünk.

Az egyház és állam viszonyának továJbbala.kuIása szempontjából a dialógus.
a megüsztított és utópiamentes dialógus látsTik egyedüli útnak és lehetőségnek.

Ez a dialógus nem szigetelődhet el a nagy emberi párbeszédtl>l, amelyben a világ
sorsát kívánjuk újrarendezni. Ehhez az újjárende2Jé.shez az elO'ház elsősorban nem
politikailag, hanem evangéliumi szo]gMatával járulhat hozzá. Erről kell beszélnünk
a" továbbiakban.

Az a szolgálat, amit ma az egyháznak ét. a hivőknek vá11alniuk kell hazánk
ban, semmiben sem külÖIlJbö7ik attól a hozzáállástól. amellyel a II. vatikáni zsí
nat értelmében rninden keresztény embemek aktívan és felelősségteljesen részt
kell vennie a világ alakításában. Az egész emberiség átalakulóban van, elsősor

ban külső tényezők, főleg a technika váltja ki II változást. amely elsődlegesen

gazdaságí, társadaírni, ugyanakkor azonban szellemi, kuJt'Jrális és politikai kiha
tásokban is megnyilvánul. Maga az átalakulás irracionális folyamat, melvben a
szellemi vísszajetzések megnytlvánulásai, a kÖZÖ6Siég, és még inkább a közösség
és az egyén ötvőzetében a. teljes. tökéletesebb ember kerül előtérbe. mint a leg
maíbb fejlődési folyamat közvetlen célja. Az ember és történelmi seerepének új
értelmezéséről van tehát S"w. A kérdés többé nem elvonatkoztatott: mi az ember
önmagában, vagy lényegi alkata szerint; előtérben a funkcionális szerep áll: mí
az ember feladata és szerepe a társadalomban?

Legújabban nálunk marxista oldalról is ismételten megállapították. hOlty az
egyház és a vallásosság jelentős társadalmi tényezők. Szárnolní kell a vallásos
tömegek jelenlétével és cselekvéseivel, főleg az általuk képviselt szellemi és er
kölcsi tartalmakkal. Nem közömbösek e szellemi töltetek. nem közömbös az sem.
hogy ezek milyen irányúak a nálUi1lk mozgásban levő na.~ társadalmi akarás
szernpontjából : visszahúzó, közömbös vagy építő Iellegűek? Az ~vház. főleg a
IL vatíkání zsinat új indítékot kereső szernléletében, hítet tett amellett. hogy a
híveknek világi elrendeltségükből kifolyólag társadalmi szerepet is kell vállalníuk,
éppen ezért a lelkipásztorok ne mulasszák el fl híveket társadalmi cselekvésre
buzdítani, rnerjenek együtt menetelní, együtt vállalkozni a többiekkel. sőt javas
latokat is tenni. Ilyen értelemben, ha nem is az eltVhá7.nair~ mint ilyennek és
egésznek, vagyis mínt intézménynek, de a hívőknek politikailag érdekeltnek kell
lenniük az új, tisztultabb közélet megteremtésében.

A mai világ helyzete mindenképp kihívás a kereszténység számára. A kato
likusoknak nyugtatanokká kell válniuk ennyi önzés. erőszak láttára, s a világ
mínden sarkában uralkodó mérhetetlen s~ység fel kell hogy ébressze lelki
ismeretüket. Az egyház szempontjából komolyan aggasztó kérdés: tehetünk-e va
lamit. s ha igen. mit tegyenek a keresztények eg.y új. jobb világ érdekében, ami
kor a világban a gazdasági, társadalmi és politikai elkülönülések vagy lemaradá
sok mind nagyobbak lesznek? A keresztényeknek a szegény Jézus nevében szoli
daritást kell vállamluk ll. kifosztottakkal. az elnyomottakkal. az igazságtalanul
üldözöttekkel. Az igazságos világrendért síkra kell szállniuk nemcsak részvétnyíl
vánítással, hanem közös áldozatvállalással is .

.Amikor világviszonylatban és hazánkban is elvitathatatlan, hogya szoeialtsták és
a kommunisták tanaik szerínt igazságosabb és emberibb társadalmat kívánnak:
megvalósítant. a keresztény lelkiismeret parancsoló szava alapján csatlakozni kell
e nagy szándék végrehajtásának tervéhez. A reform-zsinat szellemében ki merern
jelenteni, hogy az első lépés. még az esetleges logikai ellenvetések gátlásában
is, csak optimista, spontán .,igen" lehet. még akkor is, ha fenntartások felvetése
IS természetszerű és indokolt. A II. vatikáni zsinat világos nyelven így beszél:
"Az egyház, ha teljességgel el is utasítja az ateizmust. mégis őszintén vallja, hogy
rninden embernek, a hivőknek és : nem-hivőknek is együtt kell működníük, ho«y
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helyes módon épüljön a világ, mindnyájunk lakóhelye". Annyira világos e meg
fogalmazás, hogy már önmagában sem tűr egyenes irányú fenntartásokat vagy
előfeltételeket sem az ateistákkal való együttműködés, sem pedig a végső kifej
let, a vallást kiküszöbölni akaró szocializmus végleges megvalósulásában. amikor
ugyanis - a látszat szerint - a hivők segítik felépíteni azt a társadalmi szer
kezetet. amelyben a vallásnak el kell halnia, de amelynek valójában aktív tagjai
maguk is. íme, itt a sokat emlegetett ellentmondás, melynek megoldása mind
addig nem könnyű, ameddig nem helyezkedünk teljesen elvi álláspontra. külö
nősképpen teológiai rnegvilágttásokra. A további alakulásról és végső kifejletről

van szó, A kezdeti marxista feltevések a vallás gyorsabb kirnúlásáról vagy feles
legessé válásáról , a transzcendentális hitnek a kapitalizmus puszta maradványává
történt leminősítése, sok bántó adminisztratív eljárás, a hivők vallásos érzületét
sértő közbelépések sorozatai, illúziókká lettek sok nagv akarnok és sok közéoszer
elképzelésében az egyház és a vallás sorsáról. Azt írja Lukács József: "A vallás
jövőjére vonatkozó prognózisok igen rövidlejáratúak voltak, a propaganda pedig
inkább 'antiklerikális és vulgártsan ateista, mintsem marxista-ateista szellemű volt"
(Lukács J.: Egyházak és vallásosság Magyarországon ; Kossuth, Budapest. 1979).

Az ateízmcrs kérdéséhez röviden az alábbiakat fűzném hozzá. Az egyház míndig
komolyan vette a marxista társadalmi analízist, amelyben több megfontolandó elem
szerepel, a marxista valláskritíka néhány komolyan veendő tételével együtt. E mar
xista kritika tételei azért korszerűek és azért hatnak, mert a kereszény szocí álís taní
tás még mindig nem eléggé pragmatikus. A hivők számára elsősorban az evangéliumi
erkölcsi eligazítás és a lelkiismereti információ maradnak döntő jelentőségűek a
politikai és társadalmi állásfoglalásokkal kapcsolatban. A marxistáktól tanuln i le
het és tanulni is kell, amiből viszont nem következik, hogy világnézeti állás
pontunkat fel kellene adnunk. Ha komolyan megfontoljuk Einstein egyik kijelen
tését, hogy a világot nem a tudományos felfedezések, nem is az új .gazdasági
rendszerek, hanem a nagyobb és tisztoltabb erkölcsi normák meglátása vitték
rníndig előbbre, akkor az ateista és a vallásos megoldás együtt nundaddig nem
csak lehetséges, hanem egyénileg, a "szubjektív szíérában" igazolt is lehet. ha
rnind'két meggyőződés humánus és erkölcsi alapon rendezi a másik emberhez.
az egész világhoz való kapcsolatát. Ezen a téren az egyház sokat vár a mai ke
résztények hitbeli mélyülésétől és a mindig szélesebb körben jelentkező keresz
tény cselekvésre kész szelidaritás ébredésétől. ugyanakkor számolni kíván a má
sik oldal pluralista elismerésével és értékelésével. amely nem a kizá'rólagosságot,
hanem a nyitott összefogást teszi cselekvési elvvé,

Amiről tulajdonképpen szó van a világ újjárendezésének kérdésében, az az
ember emberiessége, a közösséghez való viszonya, ennek mibenlétét vagy milven
ségét viszont nem kell okvetlenül Isten létével vagy nemlétével eldönteni. Ami
ben a keresztények és a marxisták egyek: mindketten az ember önrnegvalósítá
sában keresik az élet értelmét, éspedig úgy, hogy a lét végső értelmének kérdé
seit kívánják megválaszolrn, az egyik "a természetfeletti vagy evangéliumi hit
elígazttásával a világító értelem útmutatásai mellett, a másik az értelmes ember
munkájának és a természet szintézisének dinarnikájában alakítja ki azt a néze
tét, hogy az emberi élet végső értelme a közösség szolgálata. Mindaz értelmes,
ami önmagában hordozza magyarázatát és értékét. Ilyen az embernek az i/{az
ságra és a jóra való törekvése, saját kénességeinek ebben az irányban való ki_O
fejlesztése, vagyis önboldogítása, de úgy és olyan fokban, hogyamáslik embert
se gátolja abban, hogy színtén boldog legyen. Míndaz, amit az alapértékekről

vagyalapjogokról rnondani tudunk, kiolvasható az ember értelméből és szabad
természetéből. A dialógusban már csak azért sem hivatkozunk az emberek egy
máSHOZ való viszonyában Istenre, mert így az emberi jogok kérdésében soha
sem tudnánk közös nevezőre jutni. Ma valóban nem annyira az isten-kérdés, ha
nem az ember-kérdés van előtérben, vagyis az élet értelmének, célszerűségének
dilemmája. "A mai ifjúságnak az a drámája - olvastam egy helyütt -, hogy
mindene megvan. - egyet kivéve! De ez az egy lenne a lényeg, mert ez nem
más és nem is kevesebb, mint az élet értelmének kérdése" (Fr. Dessauer).

II. János Pál pápa első enciklikájában és legutóbbi megnyilatkozásaiban ismé
telten hangsúlyozta á ma legégetőbb kérdésének elsőbbségét, a társadalmi meg
újulás fontosságát és ennek alapfeltételeként ismét az ember belső változását,
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az erkölcsi megújulast jelölte meg. "Az ember látható, a »vllág« feletti uralmá
nak feltétele és lényege, hogy az etika a technika felett álljon, hogy biztosít
suk a szellem felsőbbségét az anyaggal szemben. A gazdasági élet struktúráinak
nélkülözhetetlen átalakítása útján nem haladhatunk biztonságosan előre, ha nem
valósul meg a valóságos fordulat az ember gondolkodásrnódjában. akaratában és
szívében."

A keresztények és marxisták találkozásának és együttműködésének alapja az
ember, az emberi közösség, a haladás és az erkölcsi megtisztulás iránti elköte
lezettség. Az egyház és hívei a társadalom építésében és a politikában is vallás
erkölcsi motíváció alapján kívánnak hozzájárulni saját munkájukkal, személví
érdekeik latbavetésével és áldozatvállalásukkal is, mint ahogy a keresztény em
ber egyéni és családi boldogságát is az evangéliumi etikától irányítva kívánja
építeni. A pápa tanítását követve, mi is azt mondíuk, hogy az embereknek első

sorban a szív, az akarás és a kölcsönös megértés dimenzíóiábarr kell egymásra
találníuk, melyböl azután mínden más összefüggés és konstnukcíó ellndulhat. Az
alapértékek magbecsüléséről. a társadalmi igazságosságról van szó elsősorban, de
közösen kell a munkáról, a morálról, az áldozatvállalásról. az önfegvelemről. a
szolidaritásról és a békéről is beszélnünk, Ha különböző nyelven szólalunk is
meg, mégis ugyanazt rnondhatjuk.

A hivők a jövőben is ragaszkodni kívánnak hitükhöz, "a hivő parasztok,
munkások és értelmiségiek vallásuk szellemében kívánnak engedelmeskedni, az
igazság és szeretet világáért tevékenykedni" (Lukács -L), Érzik a hivők, hogy a
hazájukat szerető, odaadással és becsületesen dolgozó vallásos emberek meg
szűntek csak "megtűrt" vágy "másodrendű" állampolgárok lenni. Ha az egyház
és állam viszonyában az eddigi felfelé ívelést, a kölcsönösen elért nyugodt és
harmonikusabb légkört vesszük figyelembe, biztosítottabb alapról tekinthetünk a
jövő felé. A katolikus egyház immár harmincéves lojalítása feljogosít bennünket
arra, hogy az egyháznak biztosított belső szabadsága és önrendelkezési [oga, az
ünnepélyesen megígért a''.lton6mia tudatában várhassuk azt, hogy éppen a füg
getlenség, az öntevékenység törvényes elismerésének [oghelyzecében állva tudjunk
reménykedni. Még több bizalmat kérünk a hivők őszinteségének. helvtállásának,
az egyházi vezetők nyitottságának még teljesebb elismerését és értékelését sze
rétnők látni, hiszen a püspökök mindig a római Szeritszék és az állam közös meg
egyezése és a kormányunk kinevezés előtti előzetes hozzájárulása alapján kormá
nyozzák a helyi egyházakat. A hivőkkel való személyes foglalkozás, lelki gondo
zásuk, hitbeli műveltségük ápolása ma már magától értetődő lett, és a megtisz
titott báziselvek követése, az ifjúság közösségí, valamint a nemzeti egység iránti
elkötelezettség érdekeltségének figyelembevétele nagy reményekre jogosítanak fel
bennünket. Az államvezetés részéről általános törekvés, hogy "népünk és az egész
emberiség békéje, jóléte, szociális haladása érdekében a hivőknek, az egyháziak
nak a más világnézetű emberekkel való együttműködését ne csak lehetségessé
tegyük, hanem elő is mozdítsuk" (Lukács J. i. m.). Emberileg megalapozottabb,
erőteljesebb, hívöbb és vonzóbb katekézisre van szűkségünk. Amilyen fontos ma
a szociális kommunikáció, olyan fontos az új szolídarítás hirdetése és erősítése

is. A hivők számára több információra lenne szükség. Ezért szerepelt - és járt
bizonyos eredménnyel - már évek óta kéréseink közott a sarto és a könyvkiadás
vonalán a lehetőségek bövítése.

Lépteink a holnap felé bátrak és határozottak. Most már míndkét oldalon
abba kellene hagyni a negatívumok keresését és felsorolását. Végleg fel kellene
számolni a bizonytalanságok és gyanakvások érzelmi töltésű maradványait. A
közös nagy értékek birtokában, az új ember és az új társadalom akarásában. a
végcél követésében, a nemzeti egység ápolásában, a testvéri összefogás vállalásá
ban szeretnénk a ma talaján állva nyitottan a jövőbe nézni. Az eddigi pozitívu
mok, a közös eredmények feljogosítanak bennünket arra, hogy bízzunk a felvetett
problémák megoldásában és a sikeresebb jövőben.
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