
volt a történelmi és szellemi mozgások erőterében; gondoljunk csak a Rákóczi-szabadságharc
ban Esze Tamás talpasaira, Bessenyei Györgyre, a reformkor Kölcsey nevével fémjelzett éveire,
Krúdy Gyulára, Móricz Zsigmondra, a megye zenei és néprajzi jellegzetességeire. A Beregben a
famunka és a szőttes, Szatmárban az irodalom, a Nyírvidéken a muzsika dominált. Tájközpont
jaink - Kisvárda. Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza - nem elnyomni, hanem továbbgyarapí
tani igyekeznek a három vidék sajátos kultúráját. Ezt segíti elő a helyi írócsoport, két negyedéves
folyóiratunk, a Műhely és a· Szemle, a ·kétévenként megrendezett szabolcsi tárlat, a sóstói mű
vésztelep, a nyírbátori zenei napok rendezvénysorozata is. A történelem folyamán már számta
lanszor megmutattuk, hogy Kelet-Magyarország nem alávalóbb a haza egyetlen más régiójánál
sem; bizonyosak vagyunk benne, hogy ma sem az, s hogy a jövőben is méltó lesz gazdag szellemi
örökségéhez.

CSÉPÁNYI FERENC

RÉSZT KÉRNI AZ EMBEREK NAPI
GONDJAIBÓl

Aki 1944 végén elvetődött Szabolcs megyébe, a Tisza mentén tucatnyi felrobbantott templomot
láthatott, homokbuckákat, falusi földbirtokosok kúriáit, falvanként mintegy három templomot,
ajobbágykorra emlékeztetőkis ablakú, nád fedeles házakat, meszelt kerítéseket - és mintegy fél
milliónyi földhözragadt szegény embert. Nem véletlen, hogy az ország legelesettebb megyéjének,
"sötét Szabolcsnak" nevezték ezt a vidéket. ilyen körülmények között lelkipásztorkodott itt
mintegy kétszáz római és görög szertartású katolikus lelkész.

A görög és a latin szertartású papság ma is együtt él, együtt dolgozik a megyében. A székvá
rosban, Nyíregyházán van a görög katolikus egyházmegye székhelye is. A görög papság - csalá
dos lévén - teljesen beleivódott a megye társadalmába, gyermekeik sorsának alakulásával szerte
ágaznak kapcsolataik. Igaz, a régi rezsim ben az átlagos, zömében szegény hivőkhöz képest ki
emelt társadalmi és gazdasági helyzetben éltek, IS-30 hold nyi futóhomokon gazdálkodtak, de a
hívektől vajmi keveset várhattak az egyház anyagi támogatására. Ebben a megyében talán a töb
bi megyénél is jobban észlelhette a papság, hogy a szocialista forradalmi változás elkerülhetetlen
a magyar társadalomban. Végre a papságnak is szakítania kellett a régi társadalmi felfogással és
berendezkedéssel, amely csak keveseknek nyújtott emberhez méltó életet.

Amikor Budapesten megindult a papság békemozgalma, és a megyében megalakult a Katoli
kus Békebizottság, a szabolcsi papság nagyobb része örömmel üdvözölte az állam és az egyház
megállapodását. Még a fontolva haladók, a maradiak, a részletekkel bíbelődni nem szeretők, a
.míndent vagy semmit" szemléletűek is elmentek a gyűlésekre. amelyeken az általános politikai
tájékoztatáson kívül többnyire az egyház és az állam megegyezéséről.s az abból folyó papi ma
gatartásról volt szó. Sok bizonytalankodás, egyéni sérelem, kételkedés is elhangzott a felszólalá-
sokban. .

Ebben az időben sok pap gondolkodásában ott feszült az ellentmondás; ha én mint pap támo
gatom az államot, akkor elősegítemaz ateizmus terjedését is, s ezt nem tehetem. Erre azt vála
szoltuk, hogy az állam nemcsak az ateizmust terjeszti, hanem a társadalom békéjét, jólétét segíti
elő, az életszínvonalat emeli mindenki számára, gondoskodik polgárairól, hogy emberi életet él
hessenek..Jövőnket nem kinek-kinek a hite, világnézete, hanem a munkája fogja meghatározni.
Jövőnk alakításában mindenkire szükség van, a szocializmus a vallásos emberek számára is épül.

Az 1956~os események idején a megyei papság mindenütt nyugalomra, békére intette a híve
ket. A konszolidáció után újjáalakult a papság békemozgalma, és töretlenül folytatta munkáját.
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Csoportos megbeszéléseket tartottunk, amelyeken a szociális gondolatot mint keresztény eszmét
elemeztük, s megtárgyaltuk a társadalommal való együttműködés teológiai alapjait is. Mozgal
munknak sokban segített az is, hogya görög katolikus papnevelde tanári kara szinte kivhel nél
kül kiállt kezdeményezéseink mellett. A mozgalom vezetősége és a papság kereste a kapcsolatot
a megye, a járások, a városok és a községek elöljáróival, akik eljártak a gyűléseinkre, s bátorítot
tak bennünket a társadalomért és a békéért végzett tevékenységünkben. Az egri egyházmegye
papi koronaülésein, egészen az 1970-es évekig, minden alkalommal megvitattunk egy-egy béke
mozgalmi témát is.

A II. vatikáni zsinat által kezdett aggiornamento mozgalmunk további fejlődését is meghatá
rozta. A Pacem in terris, majd a Populorum progressio enciklika megjelenése után megyei bizott
ságunk úgy döntött, hogy munkacsoportot alakít amegye papságából a pápai körlevelek gondo-
latainak feldolgozására és ismertetésére. .

. Megyénket 1970 májusában nagy megpróbáltatás érte: Szatmárban több mint negyven köz
séget elöntött az árvíz. A katolikus papság a reformátusokkal együtt példaadóan vett részt a la
kosság megmentésében és a rendteremtésben.

1969-ben a nyíregyházi nagytemplomban ezernél is több részvevővel Vigilia-estet tartottunk,
amelyen katolikus és nem katolikus értelmiségiek, hivők és nem hivők vettek részt a folyóirat
szerkesztőségével közösen rendezett Dialógus a társadalmunkkal című összejövetelen. Az érdek
lődők nagy száma is mutatta, hogy az emberek figyelnek arra, vajon az egyháznak milyen mon
danivalója van a társadalmi kérdésekben. Sok idő telt el azóta, az összejövetelt a közeljövőben

szeretnénk megismételni. .
Arra kívántuk felhívni a papság és a hívek figyelmét, hogy az egyházon belül belső dialógust

kell kezdeni, és a papság összefogásával kialakítani azt a lelkiséget, amely segítené a papok és a
hívek mind erőteljesebb bevonását társadalmunk gondjainak, bajainak orvoslásába.

A papság Magyarországon már nemcsak jóindulattal nézi, hanem segíti is hazánk fejlődését,

de a párbeszéd még nem mindenütt megy nehézség, gyanakvás nélkül, vagy pontosabban : a hi
vők és a nem hivők közös cselekvése nem mindig alapul kölcsönös bizalmon. A párbeszédben
- mint sokszor hangsúlyoztuk - nem a másik fél legyőzése a cél, hanem egymás álláspontjának
megismerése; közelebb kerülni egymáshoz egyrészt emberileg, másrészt az egyetemes érdekek
közös megvallásában. Ennek során a felek kölcsönösen megbecsülik egymást, és felismerik a má
sikban a jóakaratot. Ez előbb-utóbb tartós bizalmat kell hogy szüljön.

A teológia ma is igyekszik magát szembesíteni a filozófia különböző irányzataival. Az egyház
már eddig is sok újat kapott a marxista tudománytól, különösen a szociológia és a társadalomtu
dományok területén. Hasonló eredményt várhatunk attól, ha az egyház a teológia területén ko
molyan szembenéz a marxista elmélet valláskritikájával is.

Mindig szembeszálltunk sok katolikusnál még észlelhető, ám tarthatatlan magatartással, illet
ve felfogással, a kizárólagos katolicizmussal. Azzal a téves nézettel, hogy az egyházon kívül nin
csen igazi érték, s egyedül az egyház tud valami jót adni a világnak. Ez a felfogás szeretné vissza
tartani a katolikusokat minden külső kapcsolattól, mert árulásnak tekint bármilyen együttmű

ködést más világnézetűekkel, vagy részvételt a nem katolikus vallási cselekményekben. Pedig a
zsinati okmányokból e szemlélet már teljesen hiányzik. A Zsinat dokumentumai Kifejtik, milyen
nagyszerüen működik a Szentlélek ma is az egyházban; de azt is megállapítják, hogy az egyhá
zon kívül is működik. Minden jó szándékú emberben él az Isten kegyelme. Fel kell tehát ismer
nünk mindazt ajót, ami az egyházon kívülről jön. Az egyház nem kötődik az emberi kultúrának
semmilyen különleges formájához, semmilyen politikai vagy gazdasági rendszerhez. A Zsinat
nemhogy tiltaná, inkább buzdítja a híveket arra, hogy fogjanak össze minden jóakaró emberrel,
bármilyen is a világnézetük. Hol vagyunk még ennek a lelkületnek a teljességétől?

A kizárólagos katolicizmus mögött rendszerint ideológiai felsőbbségtudat húzódik meg. Ezt
nevezhetjük a választottak öntudatának, amely ellen Jézus is harcolt. Kereszténységünk értékei
nem jogosítanak fel bennünket semmiféle felsőbbségtudatra. Ha kiválasztottságról beszélnénk,
akkor beszélnünk kell a keresztények súlyosabb feladatairól és fokozottabb felelősségéről is.
Nem kioktatóan, hanem alázatosan, a szolgáló egyház lelkületével kell továbbadnunk Krisztus
ránk bízott kincseit. Az egyháznak folytonosan a megtisztulás útját kell járnia: az áll~dó meg
térés ösvényeit.
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A szerény, a szolgáló egyház tanítása hem aztjelenti, hogy félénkek legyünk és folytonosan ke
resve papi azonosságunkat, csekély hivatástudattal végezzük munkánkat. Nem szabad ezért be
levesznünk az állam és az egyház dialógusába sem. Nem merő alkalmazkodásból foglalkozunk
ezekkel a kérdésekkel, nem taktikából, hanem a valóság figyelembevételével, amely mindig az el
mélyültebb és hitelesebb keresztény életre biztat.

A papság békemunkája nem merülhet ki pusztán abban, hogy a békét hangoztatja, s közben a
békéhez vezető utat nem mutatja és nem ís járja. Ezzel magyarázható a fiatal papok kritikája,
amit az őszinte beszélgetésekben sokszor hallunk. Amíg egy pap békemunkája kimerül az elmé
leti állásfoglalásban, de konkrét bírálatot nem tud, vagy.nem mer mondani a körülötte levő vi
lágról, nem érti a társadalomhoz való viszonyunk pluralista megoldását, s az egyház belső életé
ben képtelen a szeretet egységét megvalósítani, addig a békemunkát is alkalmazkodásnak, az eb
ből adódható előnyök megszerzésí lehetőségének tarthatja. A békemunka hitelességéhez tehát
szorosan hozzátartozik a monolitikus szemlélet feladása, az egyházon belüli és a társadalom
iránti szeretet egységének megvalósítása.

Ezeket a gondolatokat még ritkán halljuk a rekollekciókon, a lelkigyakorlatokon, s ha szóba
kerülnek is, akkor az előadók féltő módon hozzáteszik: ám nehogyelkapjon bennünket a világ
forgószele. Sajnos sem az idősebb, sem a fiatalabb papságban nincs elegendő igény a társadalom
ismeretére, a közösgondok vállalására. Úgy is neveltek valamikor bennünket, hogy Isten országa
nem e világból való, és ezért nem is kell a világgal sokat törődnünk. Így aztán a papok nem élnek
mindig benne a valóságban, nem értik eléggé a világot, jóllehet világi papoknak neveznek ben
nünket. Holott a világiság nem világiasság. Világiasság az, amit a Szentirás elítél, ami Jézus taní
tásával ellenkezik. Ha világiak akarunk lenni, elsősorban embereknek kell lennünk, és ekként
vállaljuk az emberek gondjait, bajait, részt kérve napi életük javításának gondjaiból, reménysé
geiből.

A lelkiségünk javítására törekvés vezetett bennünket arra, hogy ezen a téren soha ne eléged
jünk meg önmagunkkal. A szerveze,ttbékemunkában olyan lehetősége van a magyar papságnak,
amely még koránt sincs kimeritve. Eppen ezért a szabolcsi papság továbbra is a Zsinat szellemé
ben, fiatalos lendülettel igyekszik végezni lelkipásztori munkáját, szűkebb pátriája, a haza és az
emberiség javára.

CSEL~NYI ISTVÁN GÁBOR VERSEI

eszméink

Faekével
Műanyag-halmok árnyékában élsz
de beidegződéseid még tegnapelőttiek

integrál-jelek zuhatagába merülsz
de fogalma id még kőkorszakiak

holnapi eszmék áramkörében ál/sz
s tudatod még faekével szántja
önös érdekek rögét

eszméink szálfa-rétegei
egymásra vetülnek
kollektív tudatalattink
temetetlen álmokat őriz

csontváz-hiteket

őshül/ő-akarások

felgyűlő hordalékat
ami holnap újra
tettek olajkútja
lehet

343


