
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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A párbeszéd nem vitatkozás vagy veszekedés. Az ilyen ellenséges megnvílar
kozásokat eleve kerüli a közös jóakarat, melyet csak egy cél vezérel: építeni,
előrehaladni a közös úton. EZért a kezdeti lépés .:.... és talán a legnehezebb - az
volt, hogy közös témát találjanak a beszélő párok. Amint egy évtizeddel később

XXIII. János pápa tanította: keresni azt, ami összeköt és nem azt, ami szét
választ. Sokkal több van, ami összeköt. és a közös, nagy cél érdekében elhanya
golható, vagy legalábbis félreállítható a különbség. A' harmincéves párbeszéd
közös témája a béke.

A nagy cél nem más. mint maga az élet. Az élet és a halál kérdése öt év
vel a gyilkos háború befejezése után is égető gond maradt. Előbb a "meleg"
-háború volt, melyet az ágyúk tüze és a bombák robbanása melegített, forrósí
tott elviselhetetlen izzásig. De nyomába lépett, sőt egyre fokozódott egy másík,
a "hideg"-háború, amikor nem lőttek, csak fenyegettek vele, amikor nem tá
madtak harctéren. csak az éter hullámain és az újságole hasábraín, s ezzel az
idegek háborús hadszíntérévé változtatták az egész Európát. Befagyasztottak mín
den emberi kapcsolatot és vasfüggönyt vontak országok és emberek közé. A fagy
halál pedig éppúgy veszélyezteti az életet, mint a tűz. Ezért az élet nevében
a békét 'kellett választani. Ma már míndenkí elismeri, hogy nincs más válasz
tásunk, mint a béke és míndenkí belátja, hogy a háborúban mindenki csak
veszíthet. Harminc év óta egyre világosabban bontakozik ki a tejjes pusztulás
lehetőségének képe. Ezért a békéről folyó párbeszéd ma is időszerű.

Harminc évvel ezelőtt ezek a tények arra késztették a haladó katolikus pap
ságot, hogy 1950. augusztus l-én létrehozza a Magyar Katolikus Papi Békemoz
galmat, A budapesti tudományegyetem aulajában megjelent több mint 400 pap
nyilatkozata hangsúlyozta: HA résztvevők akarják az egyház és az állam közti
sürgős és teljes megegyezést az egyház és az állam törvényeinek kölcsönös tisz
teletben tartásával. Ezért örö-nrnel üdvözlik a püspöki kar és a népi korrnánv
képviselői között megindult tárgyalásokat és egész erejükkel elősegiteni kíván
ják ezeket." A megállapodás" kéthónapos tárgyalássorozat után, 1950. augusztus
30-án valóban létrejött.

"Egész erejükkel elősegíteni" - ez volt és maradt harminc éven át a cél.
A szembeszegülés helyett az ~gyüttműködés. Ez pedig a vallásos ember felfo
gásával egyező, építő, az erkölcsi elveket, a társadalmi igazságosságot rnegvalósító
program. Darvas József mondta akkor az egybegyűlteknek az említett gyűlésen:

"Nyiltan, félreérthetetlenül odaállní, együttrmmkálkodó akarattal a mellé a hősi

küzdelern mellé, melyet magyar népünk folytat az újjáépítésért, felszabadult, bol
dog, új életének felépitéséért, a teljes társadalmi igazságosság megteremtéséért",

Joggal szögezhette le az ünnepi ülés előadója. dr. Horváth Richárd: "Aiövő
útja a szocíahzmus útja. És nem volt még a történelemben a kereszténység szá
mára annyira vele rokon, egylényegű, hozzá közelálló, új kort nyitó eszmeáram
lat, mínt a szocializmus." Azt keresve. ami összeköt, hamar rátalálunk a dol
gozó ember megbecsülésének, a minden ember egyenlőségének eszméjére. Az
ember értékelésében annyira fontos jellem, becsület. emberség a lélek jó tulaj
donságai. Az evangélium sugározza az embernek ember által való kizsákmányo
lása elleni küzdelmet. A felebaráti szerétetet a testvériség és a szelidarttás keresz
tény elnevezésének tartjuk. A munka becsülése. az emberibb munkakörülménvek
megteremtése. a szociális ellátottság teljesebbé válása mind olyan terület, ahol a
nem vallásos emberekkel való együttműködésünk nemcsak lehetőség, hanem ép-
pen vallásos meggyőződésünkből fakadó kötelesség.

Közös munkaterületünk kiemelkedő jelentőségű feladata a békemunka. Az
alakuló gyűlés fogalmazta meg: "Nyiltan, félreérthetetlenül. hittel és cselekedettel
odaállni népünk békeharcához, s ahhoz az igazságos harchoz, rnelyet ma a népek
százmilliói folytatnak \li~zerte a béke megvédéséért". Dr. Czapik Gyula egri
érsek az 1955-ben Helsinkiben tartott béke-világtalálkozón teljes hitelességgel
mondhatta: "Békét akarok, mert ember vagyok, mert keresztény és egyházamnak
hű fia vagyok, és mert hazámnak hű polgára vagyok".

Azért léphettek fél hazánk papjai eredményesen a béke érdekében a kül
földi szószékeken, mert itthon is ezt szolgálta fáradhatatlan munkálkodásuk.
A belső béke megszílárdulását jelentette az egyház és az állam köztí megálla-
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podás. Nem is tudjuk a papi bésemozgalrnat ettől elválasztva .értékelní, Melt
alakult, hogy ennek lehetőséget megteremtse. fennáll és működík, hogy megvaló
sítsa és kibontakoztassa. Dr. Beresztóczy Miklós írta: nA megállapodás célja az
állam és a katolikus egyház békés együttélésének biztosítása... alapvetöen el
különíti egymástól az egyházat és az áítamot, s ezt meg is fogalmazza; az egy
ház vezetőire és tagjaira egyaránt kötelezőnek morrdja a békés viszony kialakí
tását. Elsősorban ez utóbbi tény miatt tekinthető a megállapodás a hívek milliói
követelése megfogalmazásának" (Kereszt, 1950. nov. 1.).

A párbeszéd első évtizede nehéz utat jelentett. Sok elienzőte volt itthon. még
több külföldön. Az idő azonban megérlelte a jó elhatározás gyümölcseit. A har
mincéves jubileum fényében büszkén tekintünk azokra. a bátor férfiakra, akik
vállalták egyházukért az egyedül lehetséges utat, elkezdték a párbeszédet és meg
alkotva annak nyelvtanát, megtanították azt nekünk is, az utánuk jövő nemze
déknek. Az első évtized eredményének tartjuk a szöl,et.,;éai politika megfogalma
zását, melyet Kádár János, az MSZMP első titkára éppen az evangéliumból vett
szavakkal fejezett ki mindenki számára érthetően: "Aki nincs ellenünk, az ve
Jünk van", Kezet nyújtott - mert volt feléje nyújtott kéz - minden építő szán
dékú és jóakaratú embernek, aki ezt az áldott földet hazájának tekíntétte. Az
egész magyar társadalom természetes partnerként fogadta el az egyházat. az
egyháztakat. a hivő embereket.

A párbeszéd második évtizedét jól jellemzi XXIII. János pápa működése,

A zsinat pápája korszakot nyitott abban is, hogy az egyházi gondolkodáshan
megszokottá tette a béke-párbeszéd gondolatát. Személyes tapasztalatai érlelték
meg benne a megegyezést kereső, mindenki számára elfogadható, tárgvalóképes
egyéniséget. Nagy enciklikája, a Pacem in terris igazolta kezdeményezésünket
és további békemunkánk katekizmusa lett. Öriásí lendületet adott az, hogy a
római pápa nevében, az Ő szavaival fejezhettük ki magunkat.

A Katollkus Papi Békemozgalom utat készitett ahhoz. hogy még ebben a
békeévben. i964-ben létrejöhetett a vatikán és a magvar állam közöttí részleges
megállapodás. Új püspököket neveztek ki. Rómában újra működni kezdett a Pápai
Magyar Intézet és rendszeresen ísrnétlődőve vált a pápa képviselőinek látogatása
és tárgyalása hazánk vezetőivel.

'Békemozgalmunknak nem kellett megmásítania kezdeti célkitűzéseit, vagy
elveit. VI. Pál pápa, folytatva nagy elődjének béketörekvéseit. a Populorum prog··
ressin enciklikában tovább építette a rni békemunkánkat is. Kiszélesítette, a fej
lódés elengedhetetlen tartozékának nevezte a békét. Hangot adott a hivő ember
reménységének, nuszerint a jó végül is legyőzi a gonoszságot: .,Nem veszítjük
el reményünket: az együttműködés mélyebben átérzett szükséalete, a szolidaritás
kifinomultabb érzéke végül is le fogja gyűrni a meg nem értést és az egoízmust".

A Katolíkus Papi Békemozgalom természetszerűen kapcsolódik hazánk béke
szervezetéhez, az Országos Béketanácshoz. Ez a szervezet külön bizottságot léte
srtett, az ún. Katolikus Bízottságot, hogy ezáltal is kifejezze megbecsülését rnun
kánk iránt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar létrehívta békemúvét, az .,Opus
pacís"-t, melybe kebeléből tagokat delegált, és rnelvbe kooptálta a Katolikus Papi
Békemozgalom vezetőit is. Ez a szervezet ma is fennáll, hogy hirdesse Püspöki
Karunk békeszándékát és azt az egyetértést, mellyel népünk történelmi párbe
szédét, a mí békamunkánkat figyelemmel kiséri s tevékenységünkkel azonosítja
magát. ljjas József pápai trónálló. kalocsai érsek harmincéves jubileumunkon
mondotta: "Isten áldása legyen a munkáson és a munkán! Övék a békességszar
zök boldogsága!" ljjas József egy személyben elnöke az Opus Pacis-nak és a
OBKB-nak is.

Békemunkánk időközben úgy megerősödött, hog.vkillhoni tevékenységre is
futotta erőnkből. Ezen a téren a Jegnevezetesebb az Európai Katolikusok Berlíni
Konferencirijában való rnunkánk. Nemhiába választotta 23 nemzet több száz kép
viselője dr. Várkonyí Imrét a Konferencia elnökségének tagjáva.

A hetvenes öveket a kiteljesedés jellemezte. A párbeszédnek olyan gyönyörű,
szivet-Ielket melegítö eredményei lettek, mint a magyar hierarchia kiteljesedése,
élén a bíboros esztergomi érsekkel. Lehet-e a békernunka nagyszerűbb elisme
rését várni, mint Szent Istvan koronájának és a koronázási ékszereknek haza-
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szállítását, mely egyszerre elismerése a hazai békés állapotoknak és hazánknak
a nemzetköZi béke megerősítésében betöltött pozitív szerepenek. Joggal lehettek
ott az átadásnál békemozgalmunk egyházi vezetői is.

A Katolrkus Papi Békemozgalom életrevalóságát mutatja az is. hogy más
egyházak béke-rmmkásaí is szívesen veszik a velünk való együttműködést. A Ke
resztyén Békekonferencia rendszeresen konzultál velünk a béke kérdéseiben, 'közös
tevékenységünk a nagyobb hatékonysáa igényével kapcsolja össze a különféle
felekezetek lelkipásztorait. A békeszolgálat ökumenikus tevékenység. Párbeszé
dünk missziós küldetés -.

VI. Pál pápa kezdeményezésére az év első napját szerte a világon a béke
napjaként ünneplik a vallásos emberek. A mi békeszolaálatunk, mely kezdettől

fogva arra törekedett, hogy egyházi érzéssel legyen telítve. ezekből a békevilág
napi jelszavakból merít útmutatást tevékenységéhez. A béke lehetséges; a béke
terajtad is múlik; a béke neve fejlődés; a béke ae; igazság gyermeke - mozaal
munkat is irányító gondolatok. Idén májusban, a háború befejezésének 35. évfor
dulója alkalmából írt és a világ népeihez címzett felhívásban. melvet a Béke
Világtanács adott ki, éppen ezeket a pápai szavakat olvasni: "Kezdjük újra, min
den színten a párbeszédet! - Tudjuk, hogy a háború nem elkerülhetetlen, Még
nem késő! - Tegyük félre most, ami elválaszt és keressük. ami összeköt!"

Most ünnepeltük a Katolikus Papi Békemozgalom harmincéves jubileumát.
Ebből az alkalomból a magyar katolíkus papi békernozgalorr. elnökét levéllel
tisztelte meg dr. Lékai László bíboros prímás. esztergomi érse..I{, A Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar elnökeként melegen köszöntötte ünneplő mozgalrnunkat. Kie
melte, hogy az Egyház és az Allam között immár egy ernheröltő óta tartó. építő

párbeszéd hasznos munkásai voltak a mozaalom résztvevői. A lényegre mutatott
rá, amikor igy szólott: "Szívből kívánom, hogv továbbra is pgyházias szellemű

szolgálatukkal mozdítsák elő katolíkus egyházunk és magyar népünk biztos jö
vőjének építését". Békeszolgálatunknak ez il legmagasabb helyről jött elismerése
rnegtísztclő mozgalrnunk mínden munkása számára. 19aw-Iás tevékenységünk egy
házias szelleme mellett. "Fontosnak tartom. hogy a Szentsézes Atva útmutatása
és példája nyomán - folytatta a bíboros primás -. mi papok is h al iassui; han
gu nkat az igazságos béke megvédese érdekében. Az embertestvéri összetartozás
szellemében továbbra is keresnünk kel! azokat az 'Utakat. amelyeken a béke ér
dekében együttműködhetünk a más világnézetű emberekkel is,"

1977 húsvétján a bíboros főpásztor szentelte fel a farkasréti templomot. Bu ..
dapest egyik jelentős pontján álJ abékeszolgálat kiemelkedő alkotása: a romok
helyen épült, Ybl-díjjal kitüntetett istenháza, mely közadakozásból született. A
Rómában ad limina látogatást tevő püspöki karunk igaz. szívbelí örömöt szerzett
vele VI. Pál pápának Néhány héttel később társadalmi életünk vezetője, Kádár
János Iátogatott Rómába és szívélyesen fogadta őt a Szentatva is. Ez először

történt meg. És, hogy nem k~nyszer, vagy csak a látszat kedvéért, mutatía az.
hogya kijelölt időn jóval túl beszélgettek egymással a magyar életről, a párbe
szédről, melyben nekünk történelmi hivatásunk van. Innen tanultuk. innen vettük
azokat a gondolatokat, rnelyeket előzőleg a párbeszédről mondottunk.

Joggal állíthatjuk, hogy a mai magyar katolikus egyház egyik megnyilatko
zási formája papjainak békemunkája. Hozzátartozik életünkhöz. mindennapjaink
hoz. Ennek felismerése összetartozik papi hivatásunk kibontakoztatásával. Hisz
szük, hogy Isten a történelemben megmutatja önmagát. közel hozza hozzánk üd
vözítő szándékát. Megszólal lelkiismeretünkben. amikor lehetőségeket tár föl
előttünk a cselekvésre, és erről a nekünk adott 'kegyelemről kell egyszer számot.
adnunk, Evangéliumi küldetés ez. Már a megértése is boldogság. Szolgálata papi
életünk kiteljesítéséhez vezet el mínket, és ahhoz a sok jóhoz, melvet általa egy
házunknak. híveinknek tehetünk.

Ebben az annyi békétlenségtól áthatott - és teoveaetett - világban azért
küld minket az Isten, hogy békét szerezzünk az embernek. Ebbeli fáradozásunk
pedig annak a tanácsnak a megfogadása, rnellyel VI. Pál pápa az ENSZ lesze
relésí bizottságának ülésére küldte el a Vatikán képviselőjeként Cheli érseket:
" ... tárgyaljatok '" tárgyaljatok!" Ez volt élete utolsó üzenete, amit örökül reánk
hagyott. Nem félejtjük. megfogadjuk!
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