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Harminc esztendővel a megállapodás után

A Vigilia főszerkesztője arra kért. hogya Magyar Népköztársaság Kormánya és
a Magyar Katolikus Püspöki Kar közötti megállapodás 30. évfordulója alkal
mából fejtsem Iti véleményemet mind a rnúlt, rnínd ft jelen eredményeirel és
gondjairól, az eltelt három évtized fejleményeiról. az állam és a katoltlous egy
ház új típusú kapcsolatáról.

l!:vfordulókon visszatekintünk az eltelt időre. a megtett útra. Elhangzott be
szédek, nyilatkozatok, újságcikkek között keresgélünk. mert az emberi emlékezet
nél jobban őrzik a részleteket. véleményeket a már-már megsárgult újságlapok.
Vajon mít jelentett harminc évvel ezelőtt a megállapodás az államnak és az egy
háznak? Csupán egy folyamat befejezését látták-e. vagy egy új. merőben más kap
csolat reményteljes elindulását?

A Szabad Nép 1950. szeptember l-i belső vezércikke ~y ír : ..örömmel üdvö
:<.öljük a megállapodást Népköztársaságunk Kormánya és a Katolíkus Püspöki Kar
között, Reméljük és hisszük, hogy a megállapodásoöl i élet, valóság lesz. hogy a
katolíkus egyház a megállapodás szellemében bekapesoíódík a hazánkban -folyó
építő munkáll3a és a békemozgalom tevékeny támogatásába - mint ahoav a ka
tolikus hívők rnflltóí eddig is segítették építeni a szocialízmust és védeni a bé-

'két. Reméljük, hogy ezzel a megegyezéssel valóban valami új kezdődik az állam
és az egy.ház viszonyában."

A Katolikus Papok Országos Békebízottsága ülésén, mint a Magvar Nemzet
ugyanez év szsptember 3-i száma hírűl adja, a nemrég ellsunvt dr. Horváth
Richárd budapesti plébános. 'a katolíkus papi békemozaaiom egyik alapító tagja,
többek között a következőket fogalmazta meg: "A megegyezés azt bizonyítja,
hogy azoknak lett igazuk. altik ezt a mozgalmat kememényezték. SŐt, abban.
hogya megegyezés létrejött, része van ennek a papi békemozgalomnak. Ezzel
milliók régi vágya és kívánsága valósul meg. Bízonyára meghozza azokat a avü
mölcsöket, amelyeket dolgozó népünk -vár tőle... új szellemiséget kell létrehoz-nia
és új lelkületet ..."

Az Új Ember szeptember 10-én vezércikkében írja: ..Meg kell állapítani. hogy
az egész magyar sajtó megjegyzéseiből az esemény fon~nak. várt és örven
detes voltának [elzésén kivül kicsendül egy nagyon előnyösen és reményt keltően
ható higgadt hang. Mintha ez is jelezné, hogy az egyház és állam víszonyának,
a magyar katolicizmus és az új magyar államiság egymással "aló kapcsolaténak
oly hosszú időn át oly hevesen tárgyalt kérdései és a magyar katolicizmus ma
gatartására vonatkozó tételek végre esetleg kikerülhetnek az ellentmondás és a
szenvedélyesen való vitatás tüzes légköréből. Meg lehet jegyezni. hogy eme meg
állapodás megkötésének egyebek között az is volt az egyik célja; il ez rnínt rész
let: szervesen és harmonikusan olvad a megállapodás céljának nagy egészébe.
Ezt a célt pontosan fogalmazza meg a megállapodás bevezető szövegének kife
jezése: Attól az óhajtól vezérelve. hogy az állam és a katolikus egyház békés
egyuttélését biztosítsák és ezzel a magyar nép egySégét, építő rnunkáját, hazánk
békés fejlödését előmozdítsák. Az így megfogalmazott célban. egyetlen szó sem
lehet valami formulaszerűen felfogottkifejeZJés-sor henye tartozéka; itt minden
szönak tontos és pontos valósága van a megállapodást megkötő felek mindkertőja

részéről."

Az idézett megnyilatkozásokböj is kitűnik. hogy a közvélemény. a kommu
nisták és a vallásos emberek, a pap,ság a történelmi jelentőségű okmányokat
megillető máltatással fogadták a megállapodást. amelynek megvalósítása egy
ígéretes jövő6iztosítékát jelentette. A korabeli megnyilatkozások a nvugtalansá
got és a bizonytalanságot felváHó bizakodást. a jövő iránti réménykedest tük
rözik.

Három - küzdelrnes, ellentmondásokkal és kölcsönösen elkövetett tévedések
kel. hibákkal is járó, de egészében eredményes - évtized ''..ltán a Magyar Szo
cialista Munkáspárt XII. kongresszusán a Központi Bizottság beszámolója meg
alapozottan állapította meg: "Társadall111unl< kiegyensúlyozott helyzetét tükrözi az
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állam és az egyházak közötti rendezett viszony is. arnelv sok fi~yelmet igényelt
és igényel mind az államtól, mind az egyházaktól. Az állam az Alkotmány szel
lemében biztosítja a lelkiismereti szabadséget és az egyházak autonóm működé

sének feltételeit. A vallásos emberek egyenragú állampolgárként vesznek részt
a szocíalizmus építésében. a közéletben. Az egyházak tiszteletben tartják álla
munk törvényeit, támogatják az országépítő munkát, Az egyházak vezetői éppen
a közelmúltban állapították meg. hogy az állam és az egyházak kapcsolata az
utóbbi években tovább fejlődött. és ma már nem egyszerűen rendezett viszonyról
van szó, hanem a nép javára végzett közös munkáról. Az állam és az egyházak
mai rendezett viszonya a közösen kialakított megállapodások korrekt megtartá
sának alapján jött létre. és igy fejlődhet tovább a jövőben is. A magunk ré
széről, elvi alapokon, ezen az úton kívánunk tovább járni."

A Magyar Katolikus Püspöki Karnak a 30. évfordulón kiadott nyilatkozata
többek között így foglalja issze a fejlődést: "Mai visszapí llantásunk aITÓl győz

het meg bennünket. hog} lu év folyamán az egyház valláserkölest és evangéliumi
küldetésének tudatában a hivők egyre inkább hozzájárultak a szocialísta társa
dalom célkitűzéseihez... a teljesebb demokrácia, ~Z emberibb ernberaégre való tö
rekvés el ősegítésének akarásában. Igy alakulhatott ki a mai állapot, amely az
egyház és állam viszonyának értelmezésében mái túljutott azon a kezdeti fo~almí

megjalöléscn, hogy az egyház és állarn közott kölcsönös jó viszony áll fenn ...
az egyház és az állam viszonyát a magyar haza javáért küzdők közösségének köl
csőnos megértése és felelőssége fBjezi ki... A harminc évvel ezelőtt megindított
közös útnak meg volt az értelmes megalapozása és az egész emberért síkraszálló
cél megjelölése. Ma megnyugvással azt könyvelhetjük el. O(·rs eredményes úton
Jártunk. Bízunk abban, hogy rnindazok a tényezők, arn.~J 'lek az egyház saját
területén saját erkölcsi betektetését elősegítették. él. jövőben is ('gyre jobban meg
valósulhatnak. Az egyház és állam viszonyának alakulásában al elmúlt hanninc
évet, rnínt a kibontakozáshoz verető közos és küzdelmes erőfeszítést kell felfog
nunk. melynek ereJményéért olykor türelmesnek kelleti lennünk.. Ma már tisztul
tabb légkörben ismét fel akarjuk mérnt a teendőket, és r·g,ymá."1>c<l kezet fogva
igazi szövetségí politikában, testvéri együttműködésben kívf.njuk épít'~ni új, bol-
dogabb jövőnket." .

Az idézett állásfoglaíások jól érzékeltetik, hogy felszabadulásunk óta. külö
nősképpen a legutóbbi húsz esztendő alatt, a fejlett szocialista társadalom jelle
gének megfelelő új minőségű kapcsolat alakult ki az állam és a katolíkus egy
haz közöti is. E történelmi időszek alatt kifejlődött rendezett kapcsolat és jó ví
szony megfelel a társadalom ts az egyházak valóságos érdekeinek. Ez akkor is
igaz, ha egyesek túl lassúnak, mások túl gyorsnak tartják a fejlődést. ha a reali
tasoktól elrugaszkodók egyik része az egyház, másik résre a szocialízmus jövőjét;

félti,' az állam és az egyházak között kialakult és most már tartósan megerő

södött, konstruktiv, az egész magyar nép érdekeit szolgáló kapcsolatok alakulásétól.
A jelenlegi kedvező helyzet ma már szinte természetesnek látszik. Viszont a tÖI'
ténelrní előzmények felvi llantása nélkül. különösen a fiatalabb korosztály előtt.

talán túl optimistának tűnik.

Mint ismeretes, Magyarország azokhoz a kelet-európai országokhoz tartozott.
ahol az állam és az egyház külonválasatását a XIX. századi polgári forradalom
nem oldotta meg. A felszabadulást megelőző időkben az egyházak a régí társa
dalmi rend támogatót voltak és több egyházi vezető a felszabadrJlás után is a
letűnt rendszer érdekeit próbálta képviselni. A felszabadulást követő években
a kommunista pártnak és a demokratikus erőknek az új társadalom alapjainak
lerakása közben vissza kellett szorítaniuk a restaurációs kísérleteket. Ez a küz
delem a születő új társridalom politikai harca volt a régivel szemben. Ebben az
időszakban az osztályharc elszakíthatatlan részeként kiéleződött az állam és az
egyházak viszonya. Jelentős egyházi vezetők ellenállását kellett leküzdeni a föld
reform megvalósításánál, majd 194B-ban az iskolák, a gyárak. a bankok állarno
sftásakor, Az állam és az egyházak kedvező viszonyának alakulása tehát ilyen
küzdelmek közott jött létre. Allamunk a felszabadulás után átfogóan rendezte
az egyházak közjogi helyzetét. Az új demokratikus kormány rnegszüntette a hát
rányos megkülönböztetést a bevett és elismert vallásfelekezetek között, 1949-ben
a Magyar Népköztársaság Alkotmánya különválasztotta az egyházat az államtól.

Az egyházakkal kötött megállapodások [elentősége elsősorban abban van. hogy
lényegében lezárták a bonyolult társadalmi és politikai harcnak az időszakát.
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Ahogyan létrejöttek a szocialista társadalmi rend alapjai, úgy szorultak vissza
az egyházakban is a kizsákmányoló rendszert támogató erőik. Megteremtődtek

a keretei annak, hogy az egyházak és a szocíalista állam közott korrekt, lojális.
fokozatosan javuló viszony alaiouljon ki a szocíalista társadalom építésének fo
Iyarnatában. Az állam és az egyházak közöttí megállapodás megkötésére alap
vetőerr az adott lehetőséget, hogy a demokratikus magyar állam megalakulásától
törekedett biztosítani ea lelkiismereti szabadságot és a vallás szabad gyakorlásá
nak jogát. A megállapodás ennek az alkotmányos jognak a gyakorlati kereteit
szabályozza. Az elmúlt évtizedek tanusága szerint az egyházakkal - köztük a
katolikus egyházzal - kötött megállapodás kiállta az idő próbáját. A megálla
podások segítették a hivő embereket abban, hogy tiszta lelkiismerettel működje

nek együtt a marxista világnézetű emberekkel egy új, igazságosabb és emberibb
társadalom építésében. Lehetövé tették, hogy az egyházak megtalálják helyüket
egy, az előzőtől merőben különböző társadalomban. - Megakadályozták a komelv
konfliktusok kialakulását, jelentős erőket szabadítva így fel az egész társadalom
együttműködése javára, világnézeti különbságtétal nélkül. Megteremtették a mar
xista-keresztény párbeszéd lehetőséget,s ezáltal egy új tapusú kapcsolatnak, az állam
és az egyházak hosszú távú együttműködésének alapját.

Az állam az egyházakkal kötött megállapodásokban vállalta a vallásszabad
ság biztosítását és .ennek megfelelően lehetövé teszi, hogy az egyházak a meg
állapodásokban és az állami törvényekben rögzítetteket figyelembe véve saját
törvényeik szerint folytassák tevékenységüket. Elismeri az egyházak önkormánv
zati tevékenységét, azokban a keretekben és módon, amelyekben ezt a tevékeny-
séget a mindenkorí egyházi törvények szabályozzák. .

Az állam és az egyházak viszonya a megállapodás óta eltelt harminc év alatt
nem volt problémamentes. A szernélyí kul tusz idején előfordultak adminisztratív
túlzások és érvényesült az a téves szemlelet is, mintha a ,lóa.llásos világnézet
adminisztratív eszközökkel rnegszüntethető lenne. Ugyanakkor az egyházakban
is történtek kísérletek, hogy vallási tevékenység leple alatt szocíalístaellenes és
államellenes akciókat kezdeményezzenek. Ezek azonban ha okoztak is átmeneti
nehézségeket. történelmi perspektívában vizsgálva, nem voltak meghatározóak az
állam és az egyházak viszonyára nézve, Zavarták, de nem akadályozhatták meg
e viszony pozitív irányú fejlődését.

A magyar kormány egyházpolitikája a marxizmus-Ieninizmus tanításainak
alkotó megvalósítása a mi viszonyaink között. A szilárd elvi alapokon nyugvó
szövetségí politika megvalósításánál abból indulunk ki, hogy társadalmunkat
világnézetileg különböző felfogású emberek alkotják. Ez az állam és az egyhá
zak számára egyaránt olyan objektív körülmény, amit tudomásul kell venni és
minden gyakorlatí lépésnél szem előtt kell tartani. Miközben mint marxisták az
együttműködés során elveinkből semmit nem engedünk, az egyházaktól sem kér
Jük, hogy vallásos világnézetük kérdéseiben elvi engedményeket tegyenek. Az
állam és az egyházak kapcsolatában és annak továbbfejlesztésében döntő mozza
nat, hogy miridkét fél szilárdan a maga elvi bázisán áll. A tapasztalat szerínt
míndkét fél képes és egyre inkább hajlandó is álláspontját korszerűsíteni anél
kül, hogy az elvi bázisukat érintené. Az egyházak haladó erői és a tudományos
szocíalízmus képviselőinek találkozása és párbeszéde olyan szükségszerűség, amely
az emberiség számára új perspektívákat tár fel. A szocíahsta társadalom és az
egyházak közötti párbeszéd míndínkáob az együttműködésre összpontosul. A dia
logust az egyház és az állam is igényli, azt egyik sem nélkülözheti.

A világnézeti különbségek mellett is lehet politikai együttműködés. A kom
munisták, a szövetségí polifika értelmében, partnernek tekintik a vallásos elve
ket valló honfitársaikat a társadalom építésében, hiszen közös célunk az, hoav
társadalmunk mínél gyorsabban haladhasson előre a fejlődés útján. Kádár János.
az MSZMP első titkára erről így nyilatkozott: ..... hivők és az egyházak tekin
tetében mi most egészen más helyzetben vagyunk. mint öt vagy tíz évvel ezelőtt.

Az egyházak kivétel nélkül lojálisak rendszerünk iránt. elfogadják a szocialíz
must, mint az ország népének célját, programját. Lehet, hogy ezzel az egyházak
prolongálják saját létüket? Lehet. Ok is benne élnek a szocialista társadalom
ban. De nekünk a forradalmi célokért dolgozva, minden egvüttműködésre késa
erővel össze kell fognunk. Azt mondhatják erre: ez kompromisszum. Lehet per
sze így is nevezni. lYii Lenintől azt tanultuk. és azt is képviseljük, hogy minden
kompromisszum elfogadható, ami forradalmi ügyünket elősegíti, csak az a komp-
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romísszum nem fogadható el. amí árt a forradalom ügyének. Ez nem elvi, ideo
lógiai engedmény. hanem meghatározott célok érdekében megvalósuló politikai
együttműködés. Ha ilyen vegyes. materialistákból és nem materialistákból álló
társadalomban élünk, akkor így fogjuk felépíteni a szocializmust, csak épüljön
fel minél gyorsabban, minél szilárdabbá és minél hamarabb jussunk előre."

(Budapesti pártaktíva értekezlet, 1976.)
Mi segítséget nyújtunk minden olyan kezdeményezéshez. amely hozzájárul a

hazafias és humanitárius célkitűzéseink megvalósításához. Nagyra értékeljük az
egyházak vezetőinek, papjainak és híveinek azokat a megnyilatkozásait - még
inkább tetteit -, amelyek a numkában való helytállásra, a rendezett családi
életre. az emberiség jólétének emelésére, közös javainak. kulturális értékeinek.
védelmére, s nem utolsósorban egyetemes békéjének megteremtésére irányulnak.
Társadalmunkban megvan az igény. az egyházakban pedig a készség. hogy részt
vállaljanak kőzös céljaink megvalösításából.

Az egyházak képviselői aktívan részt vesznek a közéleti tevékenységben. a
kűlönböző szintű állami szervek és a társadalmi szervezetek munkájában : jelen
leg 6 egyházi személy országgyűlési képviselő, közüíük ketten tagjai a Népköz
társaság Elnöki Tanácsának, a megvei. a városi, a községí tanácsoknak 63. a
Hazafias Népfront különbözö bizottságainak pedig kb. 600 egyházi személy a tag
Ja. A magyar egyházak híveiket ma a békére nevelik. és képviselőik rnínden fó
rumon az egyetemes béke szószólói. Kifejezésre juttatják. hogy társadalmunk
számára létszükséglet a béke, és ez lényegéből következik, rnert mi építeni és fej
lődni akarunk.

Harminc év távlatából elmondható. hogy az állam következetesen arra törek
szik, hogy tiszteletben tartsák az egyházak működésí és a honpolgárok világné
zeti szabadságát. Nemcsak elvileg nyilvánítja ki az emberi szabadságjogokat, köz
tük a lelkiismereti szabadságot és a vallás szabad gyakorlásának jogát. hanem
szavatolja is azokat és biztosítja érvényesülésükhöz a társadalmi feltételeket.

Az állam a megállapodásban rögzített határidő elteltével is biztosítja az anya
gi támogatást az egyházaknak, több tekintetben gondoskodik az egyházi szemé
lyekről és alkalmazottakról : állarnsegélyt, betegségi biztosítást és más kedvez
ményt bocsát rendelkezésükre, hozzájárul az egyházak dologi kiadásainak fede
zéséhez, az egyházi jellegű müemlék épületek, templomok restaurálásához. stb.

Az is tudott, hogy immár több. mínt másfél évtizedes kapcsolatunk van a
Vatikánnal. és különböző megállapodásokkal számos kérdést rendeztünk. Ennek
első állomása volt az 1964-ben kötött részleges megállapodás, amely ma is ered
ményesen szolgálja míndkét fél érdekeit.· Kádár János és VI. Pál pápa talál
kozója megerősítette ezeket az eredményeket. az együttműködés kialakult elveit
és gyakorlatát. amelyet helyesnek tartottak a jövőben is fenntartani. Agostino
Casarolí bíboros, államtitkár legutóbbi magyarországi látogatása bátorítást jelent
mí ndazok számára, akik a nemzetközi feszültségek szítóival szemben küzdenek.
A Szeritszék és a Magyar Népköztársaság közöttí kapcsolatok alakulása jól pél
dázza, hogy csak szilárd elvi politikával, a realitások talaján nyílt. őszinte Pár
beszéd útján lehetséges a valóságos előrehaladás.

Egyházpolitikai helyzetünkről. elveinkről és gyakorlatunkról az elmúlt évti
zedekben mind barátaink. rnind ellenségeink sok információt. ismeretet és szemé
lyes benyomást szerezhettek. Mind többen vannak. akik elismeréssel tekintenek
a magyar állam és az egyházak felelős tényezőinek közös erőfeszítéseire, és csök
ken azoknak a száma. akik a szecialista társadalomban rnűködő egyházakat és a
vallást reakciós politikai célra. illetve azok védelmére akarják felhasználni. Ma
már mí nd kevesebben vitatják, hogya marxisták cétía : egy' igazságosabb társa
dalom felépítése és hogya szocializrnus sikereit nem a vallás elleni küzdelem
eredményein lehet Iernérní.

Tapasztaljuk azonban, hogy újra és újra megélénkülnek olyan vélékedések.
amelyek megkérdőjelezik és gyanakvással fogadják egyházpolitikai helyzetünk
szílárdságát. :E;to en a,~k,akik a múltban is "jó tanácsok" ürügyén be-bekíabáltak
az országoa. Hová jutottunk volna, ha hallgatunk arra, amit ma már ők is in
kább önigazolásul, egyesek anyagi érdekeiktól is indíttatva, ismételgetnek. helyen
ként ingerülten és ízléstelenül. Nem túl jelentős személyek és csoportok ezek,
ezért nem szükséges nagyobb fontosságot tulajdonítani nekik, bár tevékenységük
elsősorban az egyházak hazai és nemzetközi érdekeit sérti. Esetenként nyílt, gyak-
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ran burkolt támadásoknak v.agyunk - a hazai egyházak és az áldarn - cél
pontjai. A valóságos és álproblémákat szándékosan összekeverve némelyek arra
a következtetésre jutnak, hogy Magyarorszá.gon az egyházak nem szabadok. csu
pán ,,hallgató egyházak". De vajon rníért nem hallják egyesek !l magyar e"y
házak ..hangját"? EbbEon szerepe van bízonyos nyugati tömegkommunikációs esz
közöknek is, amelyek a szociahzmussal kapcsolatban többségében csak a hideg
háborús körök érdekeinek megfelelően manipulált információkat engedtk be a.
köztudatba. Aki elfogulatlanul szemléh a mai magyar társadalmat és benne az
egyházak életét, megfigyelheti, hogy sem hitéleti. Sem teológiai szempontból nem
hallgatnak. Vannak, akik az ún. "prófétai szolgáíatot" kérik számon a magyar
egyházaktól. Nos, ha jól tudjuk, az Oszövetség JUllI;ty prófétái elsősorban saját
népüknek voltak ?lő lelkiismeretei és krtttkusai. A hazánkban élő egyházak ebben
az értelemben sem hallgatnak, hanem igen aktívan részt vesznek az egész népün
ket érintő társadalmi kérdések tisztázásában. meaoldáséban.

A magyar egyházaknak jelentős történelmi, teológiai tapasztalatait a nem
zetközi egyhá2:i életben - kűlönösen a hidegháború utáni korszaktól kezdve
egyre figyelmesebben fogadják. A nemzetközi egyházi ezervezetek fos egytlázak a
tények ismeretében figyelemmel kísérik a magyar egyházak tettekkel alátámasz
tott, nagyon is jól hallható szavát. F:z [elzi, hogy az egyházakon belül élénk szel
lemi rnozgás van. Nincs hazánkban olyan "hallgató egyház", amely helyett kül
földről kellene elmondani valamit. csak azok csalódnak, akik a zavar, az össze
ütközések zörejét, zaját akarják hallani rníndenáron ebből a kis országból.

Az elmúlt évtizedekben a társadalrní fejlődésse] összhangban megerősödtek

egyházpolitikai helyzetünk [ellemző vonásai. Magasabb szanten ötvöződnek a múlt
Jó és rossz tapasztalatar. küzdelmei, mai eredményeink és gondjaink és a felada
tok. A jövőben is "különbséget teszünk a marxista párt ideológiai és polítíkaí
céljai között, A politikai programunk megvalósítása során az ideológiai célokat
nem önmagukban nézzük, hanem a politikai célokhoz való víszonyukban és
következetesen törekszünk a helyes viszonyult betartására.

Az egyházakkal .való kapcsolatunk élp.pen ezért elvileg megalapozott, de ter
mészetesen előfordul, hogy -2.gyes személyeknél pragmatikus taktikának mínösül
e fontos társadalompolttixaí kérdés. A párt és a társadalom azámára. amint ezt
az MSZMP szövetségí politikája igazol'[a, a politikának ez a területe ls ariem
zetí egység szüntelen megvalósitását szolgálja, Ma már nerr, csupán teória. ha
nem tartós valóság a különböző világnézetű emberek, a marxista és vallásos világ
nézetű dolgozók nemzeti összefogása, amelyet mind az állam, mínd az egyLázak
támogatnak és segítenek. Ml arra törekszünk a jövőoen is, hog,y cselekvéseink
alapjául a valóságos helyzet és a valóságos érdekek szolgáljanak. Míndez felté
telezi, hogy az éhajoka.t és ábrándokat, a ma oly divatos nosztalgiát v~y a
mechanikus Ieegyszerűsítéseket szembesíteni kell a valósággal. A vallásban ön
magát keI"esŐ embert a szocíalista társadalom aktív résztvevöíének tekintjük.
és segítséget nyújtunk rnínden olyan törekvéshez. amely bár vallásos rnotíváció
ból índítottan, de jelen akar lenni a "szocialísta társadalom építésében. Tapasz
taljuk. hogy a nemzetközi egyházi élet Itiemelkedő szernélvíségeí közül egyre
többen ismerik fel, hogy marxisták és vallásos emberek között nemcsak eIN
adott szocíalísta társadalomban lehetséges az együttműködés; hanem viláarnére
tekben is. Erre utal az európai kommunista és munkáspártok ez éN áprilisi fel
hívása: " ... Amikor -a békéért és a leszerelésért vívott harcról van szó, rni, Euró
pa valamennyi országának kommurustáí. készen állunk bármely párbeszédre. bár
mely tárgyalásra, bármely köZIÖS akcióra. Azt óhajtjuk, hogy ennek érdekében
fogjon össze mínden békeszerető erő, Bármely nemzet fiai legyünk. bárminő is
meggyőződésünk, életmódunk. míndenkínek, a kommunístáknak, 'l szocíalistáknak.
a szociáldemokratáknak, a keresztényeknek és más vallások híveinek azt mond
juk: A béke valamennyiünk közös kincse!"

Értékesnek tartjuk az egyházi vítágszervezeteknek. egyes vezetőinek 6-0 Irá
nyító testületeinek az utóbbi években kifejtett erőfeszítéseit, amelyekkel tárno
gatják az európai biztonság és együttműködés ügyét, a helsinki záróokmány ter
jes megvalösítását, a hidegháborús törekvésekkel szembeni ellenállást, a Ieszerc
lés, az új gazdasági világrend megteremtését, a fa.li megkülönböztetéssel szerr, 
bení erőfeszítéseket. A kedvező tapasztalatok mellett szólni kell azonban arról is
hogya világszervezetek még nem élnek eléggé a szocialista országokban levő

664



tagegyházaik tapasztalataival és' készségével, hogy hatékonyabban közreműköd
jenek munkájukban. A még míndig jelentkező rágalmakat a nemzetközi egy
házi központok. víűágszervezetek rendszerint válasz és helyesbítés nélkül h~ák.

A marxisták és a vallásos emberek együttműködésének történelmi távlatai
vannak. Hosszú folyamatról van szó, amely hazánk, egész népünk érdekeinek
megfelelően alakul. Ma hazánkban a szocíalízmus élő valóság, Egész dolgozó né
pünk ügye lett a szocialista társadalom felépitése; igaz, hogy sok gonddal, prob
lémával kellett és kel! napjainkban is megküzdenünk - feladataink nem köny
nyűek. Nagyeredményünk, hogy megvalósult és tartalmában szilárdan áll, mé
reteiben pedig szélesebbé vált a nemzeti egység. Egy olyan nemzeti egység, amely
hez hasonló történelmünk során nem volt; nem csupán deklarált, s nem "meg··
toghatatlan", hanem pontosan. körvonalazható, amely ~akorlattá vált a mín
dennapi életben és tükröződik az állan! és nz egyházak rendezett viszonyában.
"'ermész.etesen reálisan számításba vesszük, hoo::,y az élet esetenként váratlan for
daiatokat hoz. Nyítottak É"S fogékonyak vagyunk a változások iránt. türelmesen
",l.'m.:zzük al új körűlményeket, i~ekszünk rugalmasau reagálni azokra, hiszen
a j;,~Ie" é" a jöv'; kérdéserre nem adhatunk míndíg kési: válaszokat. Hazai és
nemzetközi tevékenységünket továbbra is a népek, köztük a magvar nép érde
kei határozzák meg.

BfRÓ IMRE kanonok, az; OBKB főtitkára,
az ElnökE Tanác. tagja

Harminc esztendő a párbeszéd útján

Keresés nélkül is együtt a sokféle kÖZÖ5ség, melyet az édes anyanyelv használata
tesz egy néppé. Egymás mellett és egymással ('~ütt élnek, ugyanazt az utat kop
tatják nap nap után. Ismerik már egymást. mert sokszor találkoznak. Megértik
egymást. egyetértenek. Igy él egy maroknyi nép a L"'Jna-Tisza táján. immáron
emberöltőnyí idő óta. Összekovácsolta sok szenvedés, a háború pusztítása, és mín-
denekelőtt a béke akarása. •

Ezt a népet szelgálják oltárnál, tápiaiják szcszékről a katolíkus egyház pap
Jal. Hivatásuk sikeres teljesítésének záloga abban áll, hOf,(Y egyek a hívekkel azo
nos nyelven beszélnek, ugyanúgy gondolkoznak, mínt ők. A magyar nép szavé
ból elemi erővel feltörő békevágy megnvtíatkozásra késztette a papságot is. Har
minc évvel ezelőtt hangzott el az első szö a béke közös nyelvén abban a pár
beszédben, malyben a pap egyházát, a hívek közösségét képviseli küldetése
révén.

A párbeszédben szükség van a másik félre, aki ugyanúgy mondja: béke, és
egyazon igyekezettel fárad megvalósításán. Ellenséges vagy szembenálló felek
között nem jöhet létre párbeszéd. Azok csak lőni tudnak egymásra. A béke:
fegyvernyugvás, kézfogás, együttműködés. {gy, és nem ellenségesen párok, hanem
összetartozóan azok, akik masként ~ndolkoznak sok míndenben, de mégis van
közös témájuk.

A másként gondolkodás alapvető emberi szabadságjog, Egyazon nyelvet be
szélőkis gondolkodhatnak különféleképpen. Fölmérik és megállapítják e~yrnás

ról a különbözöséget. Elfogadják egymást ezzel együtt. Nem akarják megváltoz
tatní egymást. Tisztelik egymás felfogását. Tiszteletben tartják magát az embert
is a saját külörr világnézetévet, ideológiájával. A szernbenállé feleket jel!emző

félelem feloldódik, helyét a 'kölcsönös bizalom foglalja el. Minden párlbe$zléd
alapia ez a tisztelet és bizalom.
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