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Szennay András bevezetője

Aközelmúltban részt vettem azon a talá1kozón, melyre Grósz Károly miniszterelnök hívta
meg a hazai egyháZi vezetőket. A megbeszélés során szarnos jövőbe mutatö gondolat
hangzott el mind a meghívó, mind a meghívottak részéről. Ezekre részletesen kitérni, úgy
gondolom, nem e beszélgetés feladata. Az elhangzottak közül kettőre mégis utalnék
Mindkét kijelentés ígéretes távlatokat sejtet és komoly feladatokra szólít fel. Az egyiket
Paskai biboros fogalmazta meg: csak funkcióképes egyháZ képes arra, hogy segítse azt a
társadalmat, amelyben működik Szeretném megjegyezni, hogy a funkcióképesség
biztosítása, garantálása külső tényezőktől is függ. E téren komoly feladatok és kötelezett
ségek hárulnak hazánk felelős vezetőire. De - s ez engem és talán minket is jobban
érdekel - nemcsak funkcíöképességre, hanem funkciókészségre is szükségünkvan. Sitt a
magyar egyháZaknak kell komoly lelkiismeret-vizsgálatot végezniük. Éltek-e, élnek-e
elégségesen a rájuk bízott talentumokkal, kamatoztatják-e azokat? Vagy egyfajta "alibi
magatartást" juttatnak inkább kifejezésre: "itt, nálunk úgysem lehet semmit sem tenni".
Pedig ezzel vétkeztünk vagyéppen vétkezünk "per omíssíonem", azaz mulasztással.

A másik kijelentésre Grösz Károly zárószavában kerOlt sor: kérte a jelenlevőket, hogy
vigyék el szellemi értékeiket a fiatalokhoz és az idősekhez. Egész program olvasható
érezhető ki e kijelentésből. S most megint nem kritikusan "kifelé" mutatok: vajon adtak-e
eddig elég lehetőséget az illetékesek, hogy az egyháZ felkeresse, segítse az utat kereső, a
kellőképpen nem tájékozott, belső bizonytalanságban élő fiatalokat? Most inkább befelé
utalnék: vajon - olykor a nagy nehézségek ellenére is - megkereste-e az egyháZezeket az
elbizonytalanodó fiatalokat? Vagy megint az "alibi" volt erősebb: úgysem lehet. Vagy az
őszinte, nyílt fellépés helyett nem tévedt-e olykor a "romantikusabb" útra: nem
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szírnpatízalt-e inkább a katakomba-mentalitással? És amikor a fiatalok keresték meg az
egyházat, ha máshol nem, hát a templomokban, sekrestyében, adott-e számukra elég
szellemi-lelki táplálékot? Egyfiatal, huszonhárom éves egyetemista lány soraiból idézek:
"A fiatalok között egyre több a magát Istenben hívőnek, vallásosnak tartó, templomba
mégsem járó. Aprédikációk színvonalából az ember akaratlanul is a pap szellemi-értelmi
lelki színvonalára következtet. Ez pedig sokszor nem hoz pozitív eredményt." Innét már
csak egy lépés a negatív kövétkeztetés a papságra, az egyházra. Úgyhiszem, nem indok az,
hogy idős nénikékfoglalják el a templomi padok többségét. Arról lehet vitatkozni, hogy mi
miből következik, de tény, hogy a fiatalok lesznek az "utánpótlás" - ha lesznek. És ahhoz,
hogy harminc év múlva legyen még templomba járó, nem elég gitározni a fiatalok miséjén.
A "rock-mise" és a .fíataloskodás" csak egy kis réteget vonz. És talán (!?) azok igényeit is ki
kellene elégíteni, akik az egyháztól szellemi és lelki felfrissülést várnak.
Bevezetőmben szeretnék még valamire utalni. Ez pedig az egyházi sajtó prófétai

funkciója, e funkció vállalásának kötelezettsége. Itt és most, e társadalmi környezetben.
Itt röviden tisztázni kell a kifejezést. A próféta az ó- és újszövetségi terminológiában

nem feltétlenül jelent jövendölőt, isteni megvilágítás alatt álló jövőbe látót. Általában
inkább az a személy, aki más, mások nevében szöl, üzenetet közvetít. Figyelmeztet és
biztat, bírál és - ha szükséges - felemelóen vigasztal is (lzaiás: Vigasztalódjál,
népem ... ). Kötelessége továbbá, hogy népének gondját-baját, jogos kritikáját hangos
szóval világgá kiáltsa. Feladata nem volt könnyű, nem volt "hálás". Mert nem mindenki
értett vele egyet, főleg azok nem, akikhez bírálata szólt. Hol a nép, hol a vezetők bűneit

ostorozta.
Mindez a bibliai párhuzam talán megsejtet valamit abból, mit is jelent az egyházi sajtó

prófétai munkája: a kimondott és leírt szónak mindig a közösség javát kell szolgálnia,
építenie és nem bomlasztania kell. Az igazat, csakis az igazat kell az olvasók-hallgatók elé
támi.

Végezetül csak annyit: elhibáZottan gondolkodnék a pröfétaífunkcíöröl, aki úgyvélné,
hogy csakis a vezetőket, a "nagyokat" lehet és kell bírálni. Ha szükség van rá - a próféta
nem riadhat vissza a vezetők bírálatától sem, de a széles rétegek, a társadalom, az egyházi
közösség hibáit sem hallgathatja el, azokat is a kritika bonckése alá kell vennie.

A prófétai funkció vállalása - élőszóban vagya sajtó igénybevételével - nem könnyű

feladat. Isten és a közösség iránti felelősségerejét lehet csak vállalni és végezni. Aprófétai
szö a jobb, erkölcsösebb. igazabb holnap felé kell mutasson, vezessen. Úgy gondolom,
hogy mindaz, ami ma itt köztünk elhangzik, a prófétai szolgálat vállalásából fakad, és az
egyházunk, társadalmunk iránti felelősségetkívánja ébreszteni.

Kamarás: Tomka Miklóstól megihIetve négyféle időszakból származó, de ma egymás
mellett élő négyféle magatartást tudok regisztrálni a magyarországi egyházakban. Az első:

sokan - klerikusok és laikusok egyaránt - még úgy viselkednek, mintha itt még mindig
állam- vagy népegybáz, valamiféle uralkodó vagy diadalmas egyház lenne. A második:
sokan mintha még mindig a harcoló, az ütköz6, az erősen védekező egyház tagjai
lennének. Úgy érzik, hogy a falak még mindig öt centire vannak. A harmadik abból a
korszakból származik, amikor az egyház és a vallásos ember a túrt kategóriába került, a
hatvanas-hetvenes évekből.Afélreszorult, bizonyos mértékig a tulajdonképpen kiszáradt,
kicsit gettóba vonuló egyház, aki mondjuk így,az égire, a lelkiekre szorítkozott, mert erre
volt kénytelen, belakta a gettót, s kényelmesen berendezkedett benne. A negyedik: a
dialogizáló egyház. A zsinati értelemben és abban az értelemben is, ahogyan erre a
hetvenes évek közepétöl lehetőség, tér alakult.

Az első (a népegyház, államegyház ) modellben a hatalommal erősen összefonódott és
azáltal megtámogatott egyház úgyszólván a társadalom minden pórusában jelen volt
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kultúraközvetitőként, még inkább szervezetként, de jóval kevésbé közösségként. A
közösségi és kulturális jelenlétre - mint ezt Tomka Miklós is bizonyítja - a második
harmadik korszakban szinte alig-aligvolt lehetősége a "hivatalos-intézményes" egyháZnak.
Aharmadik korszakban ugyanis létrejött egy második egyház, amelya negyedik, a mostani
szakaszban kinő a föld alól, az illegalitástól a legalitás felé mozdul el, elsősorban a
mozgalomszecú egyháZ, a kisközösségek, de nemcsak ezek.

Ma ez a négyféle magatartás olykor egy-egy embernél is tetten érhető, ami azt jelenti,
hogy a vallásos emberek jelentős része skizoid mödon éli meg vallásosságát és persze
mindennapi életét is. Én ezzel a térképpel tudok elindulni, kutatni azt, hogy milyenfajta
képességek és készségek vannak a mai magyar egyházakban a megújulásra. Fontosnak
tartom hoZZátenni, hogy már az ütközésbe kerülő egyháZnak a társadalomképe és
társadalmikoncepciója is hiányosvolt. Arra talán elégvolt, hogy eredményesen ütközzön
és fönntartsa magát. Az elvallástalanodás nálunk nem az ötvenes évek nagynyomása alatt
kezdődött el, hanem a hatvanas években, éppen amikor ilyen szempontból kis oldódás
volt. Ez az egyháZ itt Magyarországon inkább föl volt készülve az ütközésre, mintsem a
fogyasztói értékrend nagy nyomására. Továbbá az itteni fogyasztás olyan mértékű

önkizsákmányolással társult, amely keresztény környezetben igen-igen sok áldozatot
szedett. Erre a korszakra nem készült föl eléggé az egyháZ, illetve azok a modellek,
amelyeket a II. Vatikáni zsinat kínált, nem tudtak igazából mihez kapcsolódni.

Még egy gondolat: nemcsak azért nehéz ma termékeny dialógust folytatni, mert ennek
nincsenek Magyarországon hagyományai, hanem azért is, mert még mindig nem egyenlő

felek tárgyalnak, még mindig nem a lényeges kérdésekről folyik a dialógus. Az is fontos
kérdés, hogy ki képviselje a dialógusban az egyháZat, valamint az is, hogy ki hajlandó
beszállni a dialógusba? Végül: visszaa konkrét magatartásokra. Ez a félreszorítottság és fél
legalitás sebeket is okozott, de egészséges kezdeményezéseket és reményeket is szült.
Negatív következménye a fal mellett, oldalazva haladó, szárnyaszegett, önérzetétől

megfosztott keresztény, vagy a kettős életet élő, vasárnap templomba járó, hétköznap a
többiekhez hasonló módon élő keresztény. De van egy másik, pozitív következmény:
találékonnyá is vált ez a második egyháZ,mert önellátónak kellett lennie, leleményesnek
az összefogasban, az önművelésben, a tanúságtételben. Az egyhaznak ez a része
funkcióképes és funkeiékészséges.

Nemeskürty: Alapkérdés, hogy mit adhat a katolikus vallási tágabb értelemben a
kereszténység a mai magyartársadalomnak? Erkölcsi világnézetet, tételesen is megfogal
mazott gyakorlati erkölcstant, etikus életvítelt. Noha a mai magyar büntető törvénykönyv
végeredményben a tízparancsolat, legalábbis annak egynémely pontja alapján áll - ne
lopj, ne ölj, ne csalj, ne rágalmazz stb. -, az iskolában még sincs idevágó erkölcsi oktatás.
Ennek következtében egy vallást nem ismerőállampolgár csak akkor találkozik az erkölcs
fogalmával, ha a büntető törvénykönyvre tartozó mulasztást követ el. Azért bűnhődik,
amiről nem tanulta, hogy azt valamilyen oknál fogva tilos elkövetni. Egyszóval nincs
tételesen megfogalmazott erkölcsi kódexünk; ilyen nincs kihirdetve. Ily módon a
kereszténység vállalta át az államtól az erkölcsi tanok hirdetését.

Ha most ezt az erkölcsi kérdést tovább tágít juk egy általánosabb értelmű etika irányába,
akkor ehhez a kérdéshez jutunk el: ,,Mi végre vagyunk a világon?" Most nem
boncolgatom a katolikus katekizmusnak általam 1931-ben megtanult válaszát - ("hogy
Istent megismerjük, szeressük és neki szolgáljunk") -, mert szerintem riasztóan elméleti.
Inkább arra utalok, hogy a keresztény hit a halál utáni lét tudatában olyan erkölcsös életre
ösztönzi földi zarándokútját járó híveit, hogy annak befejezése, a halál után Istennel a
szeretetben egyesülhessenek. Az örök élet tudata erkölcsi világképünk meghatározója.
"Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra
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méltóbbak vagyunk." (1 Kor 1S, 19) Ezzel szemben az öröklét hitét elutasító marxizmus
válasza a kérdésre röviden az, hogy a szocializmus itt a földön igyekszik boldogságot és
jólétet teremteni, főleg azoknak, akik addig elnyomottak voltak.

Számomra most az a lényeges kérdés, hogy e két, ellentétes bölcseleti nézet között
van-e a gyakorlati életvitel szempontjából olyan ellentét, mely a katolikus vallás híveit a
szocializmus eszméit megvalósítani igyekvő állarnpolgárokkal szembeállithatja? Nincs.
Ugyanis a szocializmus által kitűzött földi célok, tehát egy társadalmi haladás és jólét
érdekében a keresztény ember közösen és vállvetve dolgozhat a marxizmus eszméit
vallókkal. Itt mutatkozik meg a keresztény tanítás társadalmi jelentősége. Mert noha a
keresztény tanítás szerint életünk célja az Istennel való egyesülés a szeretetben, tehát a
túlvilági boldogság - a katolikus hit mégsem állitja szembe híveit a mindenkori
államhatalom követelményeível, adott esetben a szocializmus célkitűzéseivel. Tehát az
örök életbe vetett hit nem akadálya annak, hogy minden erőnket és tudásunkat a haza, a
nemzet közös sorsának jobbítására használjuk fel.

De ha ez ígyvan, akkor nem elég, ha a katolikus hívő ennek az erkölcsi-etikai tanításnak a
feladatát csupán a papságra, a "hivatalos" egyháZi hitoktatásra bízza, Ennek a tanításnak a
család hétköznapjaiban is élnie kell, s ebben van a Szent István-i örökségnek változatlan
érvénye. Hogy tudniillik ne csak ünnepnapokon és ne csak szavakban legyünk keresz
tények, hanem hétköznapjainkban is. Az erkölcsi normák és értékek közvetitése tehát nem
maradhat csupán a papság feladata.

Poszler: Két kérdésben folytatnám a mondottakat. Az értékek közvetítésérőlés az erkölcs
problémájáról.

Az első kérdésben minimális józan ésszel könnyű megteremteni a konszenzust.
Közvetíteni kell a szellemi értékeket az elbizonytalanodott fiataloknak vagy kevésbé
fiataloknak. Csupán az a gond: melyek a létező szellemi értékek? Itt van az össztársadalmi
távlatvesztés. A szó legmélyebben válságos értelmében. Mely értékek érvényesek még? És
melyek azok, amelyek elvileg érvényesek, de az elmúlt félszázad történelmében sanda
mellékjelentések tapadtak hozzájuk? Ezeket le kell választanunk róluk, hogy elfogadják
oket értékeknek.

A második kérdésben általánosítanám és továbbgondolnám a Nemeskürtytől hallot
takat. Általában a valláserkölcs és konkrétan a katolicizmus alapján tisztán kell látnunk a
következőket. Az erkölcs hármas viszonylat-rendszer. Viszonya transzcendenciához, a
másik emberhez, önmagamhoz. Egy etikai összefoglalásban ezeket kell körvonalazní,
Történt kísérlet - különbözö világnézeti alapon és szellemi színten -, hogy ezeket az
erkölcsi tartalmakat vallási alapról profán alapra helyezzék. Volt marxista és nem-marxista
kísérlet is. Méghozzá nagyszabású. Például a freudizmusé. Arra irányult, hogy az ember a
másik emberhez és önmagához való viszonyát ne szakrális alapon, hanem egy új
antropológia alapján értelmezze.

E kísérletek nem tudtak átfogó magyarazatot adni, több ponton elakadtak, nem voltak
végigvihetők.Az ember és ember közöttí viszony és az ember önmagához való viszonya a
legizgalmasabb. De önmagából ez nem magyarázható. Felsőbb nézőpont kell hozzá. Ez
vallásos értelemben a transzcendencia, Isten. Profán értelemben történetfilozófia vagya
kultúra bölcselete. Csak ilyen alapra épülhet az ember viszonya a másik emberhez és
önmagához. Az, hogy az ember harmonizálni tudjon embertársával és önmagával. A
történetfilozófiai magyarázattal pedig az volt a gond, hogy ez iszonyú közhelyeket és 
hadd fogalmazzak keményen! - gyilkos leegyszerűsítéseket tartalmaz, amelyek a belőlük

levezetett etikai tételeket pillanatok alatt farkaserkölccsé változtatták.
Az erkölcs alapkérdései tehát nem vezethetők le önmagukból, csak egy önmagukon

túlmutató Jelépítmény" felől. Lehet ez történetfilozófia. De nem gyilkos leegyszerűsí-
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tésekkel dolgozó, hanem nagyléptékű,ma még meg nem konstruált történetfilozófia. És
lehet új antropológia, személyiségkép, azaz pszichológia, amely modellálhatja ember és
ember, ember és önmaga viszonyát. Úgy, hogy valami konvergenciához, harmóniához
közelírsen. Mindez még megoldatlan elméleti dilemma. Abban azonban nem hiszek, hogy
az új erkölcs tételeit a társadalmi gyakorlat kiforrja. sajnos, napjaink gyalogos, hétköznapra
orientált, utilitáris-financiális beállítottságú társadalmi gyakorlata erre nem képes.

Szerétnék még egy Jila" gondolatot megfogalmazni. Hit nélkül, valamilyen értelmes hit
nélkül nem lehet élni. Rövid távra gondolkodni persze lehet hit nélkül is. A lakás és a
Trabant dolgait - ki nézné le ezt?! - végig lehet így is gondolni. De azt, hogy "mi végre
vagyunk a földön", már biztosan nem. Még valamit a közelre vagy távolra nézésről.

Ismerjük: a kultúrtörténeti anekdotát a görög bölcsről. Mindig a csillagokat nézte, így
beleesett a lába előtt lévő gödörbe. Nos, aki nem látja a csillagoktól a lába előtt lévő

gödröt, lehet nevetséges. De aki sohasem látja a csillagokat a lába előtt lévő gödör miatt, az
biztosan szerencsétlen. Úgy vélem, az egyház és a katolicizmus modellálhatja azt az
életformát, amely a mindennapokban is a hitre orientált. Persze sokféle hit lehetséges.
Transzcendentális és evilági szemléletű hit is. Ám valamilyen hit vagy legalábbis annak
maradványavagynosztalgiája szükséges mindenféle, a homo sapienshez méltó magatartás
hoz. Az egyház - a tradicionális hit alapján állva - következetesen képviselheti ezt a
gondolatot.

Még valamit a hitről. Hit nélkül nem lehet élni, de csak toleráns hittel szabad élni. A
század története tanított rá: az intoleráns, a más hitet kizáró, a szkepszist átokkal sújtó hit
iszonyú. Amit a hitről mondtam, csak az intoleranciatől megtisztított hitre érvényes. Hadd
élezzem ki az ellentétet. létkérdés a hit; de a hitetlenség és az intoleráns hit közül a
hitetlenséget választom. A toleráns, a más hiteket elismerő hit dolgában a II. Vatikáni
zsinat Nostra Aetate című dokumentumát tekintem valóban icánymutatónak.

A tolerancia vagy intolerancia kérdése összefügg az előítéletekkel. Erre aszázadunk
ugyancsak megtanított. A hazai zsidóüldözés, a holokausztum története a tragikus példa.
Jogilag levontuk már a konzekvenciákat, erkölcsileg nem eléggé. A humanizmus,
mindenfajta humanizmus elmulasztotta, hogy azonnal, születése pillanatában fellépjen az
antiszemitizmus ellen. A megvalósult zsidóüldözés pillanatában pedig már késő volt. Az
intoleráns, antihumánus előítéleteketgyökerüknél, születésükkor kell megragadni.

Most is nehéz helyzetben vagyunk. És ez még romlani fog, a nyomás alatt pedig
megteremnek és magasra nőnek az előítéletek. Most pedig - hadd fogalmazzak
keményen! - a magyar társadalom szinte rohan egy "össznépi" dgánykomplexus felé.
Erre katolikus és nem-katolikus humanistáknak fel kell készülniük, és ellene a leghatáro
zottabban együttesen fellépni. Annál is inkább, mert egyes könyvek, sajtótermékek és
televíziós adástípusok e tekintetben megközelítik a faji uszítás jellemzölt.

Ancsel Éva: A bevezetőben olyan önkritikus szavak hangzottak el, hogy az zavarba hoz,
mert úgy érzem, én például felelősebbvagyok abban, hogykésőnkezdődteka dialógusok,
későn ismertük fel azt az evidenciát, hogy itt élünk Európában, nem lehet tehát más a
szellemi és etikai tradíciónk, mint a kereszténység. Nélküle nem képzelhető el a
marxizmus sem. Evidenciának kellett volna tekintenünk, hogy ez a tradíció a sajátunk, és
meggyőződésem, hogy ez lesz ötszáz év múlva is. Csakhogy mi a tradíció jelentőségétnem
ismertük. Nem tudtuk, hogy az ember az időben is hontalannáválhat, ha elveszíti a múltját,
a történetét. Nemcsakvégtelen terek okoznak tériszonyt - ezért a ház nemcsak azt a célt
szolgálja, hogy ne essen ránk az eső, hanem hogy ránk szabott terünk is legyen. Az idő is
iszonyt okoz) ha nincs ránk szabva, ha nem kapcsolódik a tradíci6khoz. Ludwig
Wittgenstein pesszimistán azt mondta: aki siratja a tradíciókat, az olyan, mint a
reménytelen szerelmes. Én azt hiszem, talán újra lehet teremteni önmagunkban a
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kötódést a valóban nagy értékű tradíciókhoz, mert az volt természetellenes, amikor
megpróbáltuk magunkat elmetszeni ezektől. Teljes .mértékben igazuk van az előttem

szólóknak: borzasztó dolog volt, ahogy mi megpróbáltunk profánba átfordítani minden
transzcendenciát. De átfordítottuk egy történelmi megváltást ígérve is. Nem csupán a
leegyszerűsítés volt ebben gyilkos. Hanem hogy azt mondtuk, az ügy, a történelmi
megváltás ügye olyan közeli és olyan nagyszerű, hogy semmilyen áldozat nem drága
érte.

Nemeskürty: És hogy egy emberéleten belül megvalósul!

Ancsel Éva: Igaza van. az emberi kapcsolatokat is föl akarták áldozni ennek a közeli
történelmi megváltásnak az oltárán. Mert ha ilyen megváltás lehetséges, akkor semmi sem
drága, akkor a barátomat eIárulhatom, ha a nagy ügy, a nagybetűs ügy ezt kívánja. Ezt pedig
soha többé! Ez olyan kegyetlen lecke volt, hogy nem lehet elégszer elismételni, ezt többé
soha. Önmagamat is megcsorbítom, sőt, meggyalázom, ha a másik embert nem tisztelem.
A szellemi értékek egy kontinuumot alkotnak, akárkik jönnek is pallossal, hogy
megpróbálják ezt megszakítani. Ezzel rengeteget lehet ártani, de objektíven a szellemi
értékek kontinuumát nem lehet megtörni.

Ezt a folyamatosságet biztosítani és közvetíteni egyáltalában nemcsak az egyház
feladata, hanem mindannyiunké. Ha azt mondom, hogy érték, ezzel már igent mondtam
rá, s az őrzés akkor már mindnyájunk feladata. Ezért hozott zavarba, hogy a bevezető ezt
önkritikával vetette föl.

Úgyérzem: a mai társadalomban egyszerre hiányzik a türelem és a szígor, Együtt a kettő.

Szerintem merö félreértés, hogy a szigor kegyetlen dolog. Nem. A figyelmeztetés
elmulasztását, a szigor nem-vállalását tartom én kegyetlen dolognak. Hogy nagyon prózai
módon fejezzem ki magam,annál kegyetlenebb dolgot nem lehet mondani egy gyereknek,
mint azt, hogy "fiam, leveszem rólad a kezem. Csinálhatsz, amit akarsz, én többé rád se
szölok," A szígornak, a figyelmeztetésnek ez a megtagadása kegyetlen. Ez azt jelenti, hogy
lemondtam rólad. De miközben e szigorúság hiányzik nálunk, hiányzik a türelem is. Mert
csak az a szigorü kritika és ítélet hat, amit megelőz a megértés. Előbbmeg kell értenünk
azt, amit megítélünk. Minden ítélet irgalomra kész ítélet legyen. Már csakannaktudatában
is, hogy minden bún, amit az ember elkövet, előbb-utóbb rászakadhat mint szerencsér
lenség.

Nem vagyok pesszimista. Szerintem kiirthatatlan az emberekből az a sZükség, hogy
önmagukat tisztességesnek tudhassák. Az önigazolások, bűnök egész lánca származhat
ebből, tehát nem olyan egyszeru ez a belső vágy. De az a vágy, hogy bűntelen legyek,
megszabaduljak a gonosztól - és miért ne használnám ezt a kifejezést -, kiirthatat
lanul bennünk él. Ezt a vágyat nem a gyakorlat hozza létre! Itt van a végtelenül egyszeru,
milliók által milliöszor elismételt Miatyánk. Mit kér az, aki a Miatyánkot mondja? Add
meg a mi mindennapi kenyerünket és bocsásd meg a mi vétkeinket, szabadíts meg a
gonosztól.

Nemeskürty: Te szabadíts meg, én nem tudom magamat megszabadítani.

Ancsel: Mindennapi kenyeret kér a Miatyánkot mondö, és azt, hogy szabadíttassék meg a
gonosztól. Lehet azt mondani, hogy ezek aszimmetrikus, össze nem mérhetőkívánságok.
Annál csodálatosabb. Az ember teljes joggal IdWnja mindennapi kenyerét, örömét is,
szerelmét is, de azért a gonosztól is szabadíttassék meg. ftélkeZűnk, hogyszertelen, amiért
ez mind kell neki, és még bűntelenis akar lenni? Nem. Én azt mondom, hogy ezek mind
jogos vágyai az embernek.
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Blankenstein: A hagyomány közventése az egyháZban valósul meg a legteljesebben. A
szigor éppúgy társulhat hozzá, mint az irgalom, úgy vélem. A közeljövőben zarándoklatra
megyünk; egy nagyon ősi tradíciót követve hét-nyolcszáz fiatallal gyalogolunk el három
nap alatt Márianosztrára, két éjszakát sátorban töltve. Ez a zarándoklat a magyarság
gondolatához, a Mária·tisztelethez is kötődik, és olyan útonjads, melynek során az
idegennek felsegítem a hátizsákját, vagy megosztom vele a kenyeremet. Ez egy olyan
barátság-tapasztalat, ami ugyan három napra korlátozódik, mégis életmodell, Elég sok
kereső fiatal jelentkezik nálunk manapság és azt várják tőlünk: a plébániától, az egyháztól,
hogy csináljunk igazi társadalmat, mert a másik nem jó. Erre nem vagyunk képesek De
alternatívát tudunk nyújtani - a személyes barátságra építve. Ezt nagyon megnehezíti a
civil értelmiség, a tanító réteg hiánya. A papi tanítószerep is kérdéseket vet fel:
tulajdonképpen mire kell tanítanunk? Az erkölcsök egyértelműek,de ennek az alkalma
zása már kérdéses. 'Rilem azt kérdik, hogyan lehet ma megállni és megélni a mai magyar
valóságban?

Nemeskürty: Újra csak arra utalok, hogy a hitoktatás ne legyen pusztán afféle tanóra, ahol
valamit meg kell tanulni; az lenne üdvös, ha a lelkiatya együtt rúghatná a labdát a
gyerekekkel, ha tehát napi örömeikben és bánataikban is részt vehetne. Ismertek ennek
mai akadályai. Igen, valóban az is erkölcsi ténykedés, ha fölsegítem valakire a hátizsákot,
vagyegy darabig akár cipelem is más helyett ...

Kamarás: Sajnos a keresztények közül is csak kevesen érzik természetesnek az önzetlen
segítség e mozdulatait. Ezt időnként drámai mödon tapasztalja a szociográfus. Például
akkor, amikor az éppen "lebérmálkozó" nyolcadikosok értékrendjét összehasonlítja az
osztály nem vallásos részének értékrendjével, és semmi különbséget nem talál. Másutt
viszont talál olyan csoportokat (nemcsak a kísközösségeketl), akik a szerétet-közösséget
teszik első helyre. Abelsódlegesvallásosságot intenzíven megélőkörökben ez az alapvető

válasz: szeretet-közösséget alkotnak, tehát adásra. szövetkeznek övéikkel. és adnak
másoknak, szolgálnak a többieknek

Keresztény és nem-keresztény berkekben egyaránt aggasztóan sok a szegényes,
egydimenziós ember-kép. Egyidőben gyújtöttem az ember-defínícíökat, (A Vigilia is birt
adott errőla kis kutatásról. ) Ezek hihetetlenül szegényesek: egy-,másfél, két -dimenziósak.
Nemcsak a transzcendens dimenzió hiányzik belőle, hanem más fontosak is. Ez a redukált
ember-kép redukált emberi kapcsolatot eredményez. A belsódleges vallásosság, az igazi
kereszténység reményteljes választ adhat az ellJítéletekre, de csak akkor, ha a szeretet
alapos önismerettel és "terepismerettel" párosul. A lényeg tehát: önismeret plusz
kiengesztelődés.A tisztesség etikája, bár ez is valami, nem tud olyan eredményes lenni,
mint a szeretet etikája, mert önközpontü marad.

Nemeskürty: Nem érdektelen arra nyomatékosan utalni, hogy a keresztény hit kulcsszava:
a szeretet. "Atörvény tökéletes teljesítése a szeretet", olvashatjuk Pál apostolnál (Róm 13,
10). És Szentjános első levelében: "Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten és a
szeretet tökéletes lesz bennünk" Mindez azért tartozik mai beszélgetésünkhöz, mert ez a
szetetet-értelmezés nem puszta érzelmi "frázis",hanem egymás társadalmilag hasznos
segítését is jelenti, egyszóval a közösségben a közösségért végzett munkát!

Szennay: Ha az elején önkritikus voltam, akkor most hadd legyek krítíkus is. Felnőtt itt
három-négy évtized alatt egy olyan nemzedék, amely sem keresztény nem lett, sem
marxista. Mert azt kezdte megtanulni már a kisgyerek, hogy azt szeresse, ami kézzel
fogható, gyorsan elérhető. Az viszont kiesett az etikai gyakorlatából, hogy mit lehet, rnít
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kell és míért kell szeretnivagy míért kell41dozatot hozni. Nem fogalmazták meg számukra
azt az erkölcsi kódexet, amelyet a hétköznapra is le tud bontani.

Azért idéztem bevezetömben a fiatal egyetemista lány leveléből,mert nálunk a fiatalok
szinte semmit nem kapnak. csak:közhelyeket. Következésképp ki után, mi után menjenek?
Úgy lAtSZik, az egyetemen sem kapnak már eleget. Hogy visszautaljak a családapák
felelósstgére, már Szent Ágoston mondta egyik hippói beszédében a családapáknak: "Ti
vagytok a csalad püspökei.· Ne utalj;1kát a családap;1k arra a néhány papra -- lassan már
csak: néhány van - azt az óriási felelősséget, amellyel gyerekeikért és unokáikért
tartoznak.

Poszler: Két dologról szólnék. A közösségekröl és a nyíltság-őszinteség kérdéséről. A
szervesen kialakuló és értelmes célokra, spontán módon szervezkedő közösségek
felmorzsolódnakvagyveszélybe kerülnek, Ilyen közösségeket nem lehetfelülrőllétrehoz
ni, csak: alulról teremteni. trtelmes célok kellenek. De végig kell gondolni: az értékek
meginpsáról mondottak fényében hogyan fogalmazhatók ilyenek. Ugyanakkor a megél
hetésért folytatott, egyre súlyosbodó össztársadalmi hajszában nem is tudnak összejönni
az emberek. trvényesnek tartom - szűkebb szakmám tekintetében - a megállapítást:
irodalom még csak:van,de irodalmi élet nincsen.

"Történelmileg szükségszerüen" - talán érződik a fogalmazás szándékolt iróniája! 
létrejött egy "össznépi" ószinteséghiány. Egyes periódusokban a nyomásra ez jogos
önvédelemként reagált, Kemény, etikátlan túlélési játékszabály volt ez. 1944-ben vagy
1951-ben életével játszott, aki nem alkalmazkodott a játékszabályokhoz. Hajdani egyetemi
társaimmal - akikkel bízalmasok voltunk egymáshoz - mondogatjuk, hogy egymás
kezében volt az életünk. Ez a zsígerekíg, a reflexekig hatolt. Oldódik talán, de biztosan
lassan. Most még jelen van. Az ember és ember közötti kapcsolatok mikrovilágában
is. A legintimebb pillanatokban. A nevezetes Illyés-vers így fogalmazta meg hajdan:
még a szerelern pillanataiban is. Jó történelmi hátszéllel persze könnyebben oldód
hat a görcs. Nehéz történelmi idők e szempontból még jók is lehetnek. Ha válság
van, de politikai nyomás nincs, közelebb kerülhetnek egymáshoz az emberek. E görcs
kézmelegre, testmelegre oldódik. Hadd legyen valami "pozitív perspektívája" is a
mondandómnak.

Még a családról valamit. A családfő - mint elhangzott - valóban üljön az asztalfön,és
képviseljen eszményeket. De mi van, ha nem is ül együtt a család, és nincsenek is
eszmények. De ez ismét a kiindulópont, az értékek és eszmények dilemmája.

Egy bátortalan kérdés a fiatalok nevelése kapcsán. A nemzeti öngyilkosság egyik:
formája, hogy nem gazdálkodunk megfelelőena nemzeti szürkeaílománnyaí. Azaz nem
gondoskodunk az iskolarendszerben a kiemelkedő tehetségek kiemelkedőképzéséről.

Igen, az elitképzésről van szö, A különleges tehetségű gyerek bekényszerül egy oktatási
rendszerbe, amely természeténél fogva lefelé nivellál. Nem képzelhető-eel - így hangzik
a szerény kérdés -, .hogy az egyházi iskolák, az állami szervekkel megvalósított
konszenzus alapján, az elitképzés csíráivá váljanak?

Szennay: Az egyházi iskolákba járó fiatalok maximális létszáma háromezerötszáz körül
mozog e hazában. A nyolc katolikus gimnázium nagyon kevés. Ebből a sajátos .mínímahz
musböl" bizony nem sok áldás származott hazánk, a szocializmust építeni kívánó
társadalom számára.

Poszler: Véleményem szerint ennek csak nyolcosztályos gimnáziummallehetne tényleges
alapja.
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SZemlaY: Egyetértek ezzel, mert amikor 14 éves korában abba a néhánykatolikus iskolába
kerül egy gyerek - mondjam azt a csúnya szöt, hogy "át kell nevelni", mert furcsa
előitéletekkelvagy képzetekkel vagy"neveletlenséggel" érkezik, hiszen sem a szülö, sem
az iskola nem nevelte.

Lukács: Érzésem szerint a katekizmus kérdése nem olyan elavult dolog: mi végre vagyunk
a világon? Az alapját fogalmazza meg az embertárshoz és önmagunkhoz való viszonynak.
Modernebb megfogalmazásban talán úgy mondhatnám: csak valami abszolútumhoz
igazithatjuk az életünket. Elmondom egy gondomat: húsz éve halljuk azt a megfogal
mazást, hogy az állam és az egyház, vagy a marxizmus és a kereszténység politikai téren
szövetségesek ebben az országban, ideológiai téren ellenfelek. Az ember érdekében
elveiket is össze kellene hangolniuk, de továbbra is folyik a dezavuálása az értékhordozó
intézményeknek. Ezen változtatni kell.

Ancsel: Már revideálva van, nem hivatalosan ugyan, de az utolsó dialóguson 1986 öszén
nemzetközi dialógus volt - többen azt az álláspontot képviseltük, hogy nincs ideológiai
harc, ez egy elavult gondolat. Lukács József korábban sem használta ezt a fogalmat a
dialógusban.

Poszler: Még egyszer visszatérek az erkölcs szakrális vagy nem szakrális alapjának
kérdéséhez.

Az egykori tankönyvmarxizmus profán alapon visszacsempészett a történelembe
valami szakralitást. Azt, hogy a történelem teleologikus, célratörő folyamat. Csupán az
nem volt világos, hogy honnan a teleológia, ki is fogalmazta a célokat. Tehát a történelem
elkezdődöttvalahol, és egy adott cél felé tart. Folytonosan közeliti az emberiség evilági
üdvét. A kezdeti primitivformáció, az őskommunizmus magasabb szinten megismétlődik

a végső, fejlett formációban, a valódi kommunizmusban. Az egyiktől a másikhoz vezet a
történelem rejtett teleológiája. Megvolt ennek az erkölcsi, természetesen kezdetleges
erkölcsi vetülete. Aki felismeri és szolgálja e teleológiát, jó és jót cselekszik. Aki nem
ismeri fel vagyellene szegül, az rossz és rosszat cselekszik. Még tovább egyszerűsitve: jó,
ami megfelel, rossz, ami nem felel meg a munkásosztály érdekének. Csakhogy a saját
logikáján belül is van néhány buktató. Mert e munkásosztály nem azonos az egyes
munkással. Azegyes munkás tévedhet és rosszul itélhet. A munkásosztály nem téved, és jól
itél. Van tehát egy absztrakció, amely az eleven emberrel nem azonos. És egy érdek,
amelyet az definiál, aki az absztrakciót is létrehozta.

Azelméleti tisztázatlanságon túl, van ennek egy félelmetes gyakorlati következménye is.
Intoleráns hithez vezet ez a teleologikus történelmi folyamat: elvont osztályérdek csak
áldozatok árán~ósul meg. Ma fel kell áldozni valakiket azért, hogy az emberiség holnap
boldog legyen. Ime az intoleráns, gyilkos hit morális ábécéje. "Aldozatok nélkül nem
megy" - gyerekként, a háború alatt ismertem meg előszöraz ilyesfajta ideológiákat. Azóta
- a lehető legenyhébben szólva! - nem kedvelem őket.

Nemeskürty: Kapcsolódom Szennay főapát úrhoz: szerintem az állam szempontjából is
ésszerű lenne, hogy új egyházi iskolák létrejöhessenek. A végtelenségig úgysem szapó
rodnának. Hasznos versengés indulhatna meg: a bencés, a ciszter, a piarista, a zsidó, az
evangélikus, a református gimnázium jobb-e? Fönntarthatnák önmagukat, az államnak
ezzel is segítenének Léttejöhetnének egyházi kezelésú kórházak is, mint hajdanán.
Minden orvos visszasúja az apáca ápolónőket...
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Szennay: Ezek nagyon súlyos dolgok, és ameddig e téren nem lesz szemIéletváltozás 
visszautalok arra a keresztény-marxista dialógusra zárt ajtók mögött -, nem tudunk
előrelépni. Deviánsokkal foglalkozó fiatal paptól hallottam, hogy figyelmeztették: ne
foglalkozzék velük, mert még megtéríti őket. Ráadásul ezek a szerencsétlen deviánsok
nem is az életerős, normális fiatalok közül kerülnek ki, hanem a társadalom pereméről

érkeznek

Nemeskürty: De ráadásul mire térítik meg őket?Azállam irántihűségre.Ezafantasztikus!

Ancsel: Hát nem is arra, hogy gyújtsák fel a középületeket!

Kamarás: Poszler György említette, hogy fontosnak tartja az elitképzést. és felvetette az
egyházi iskolák szerepét. Legalább annyira fontos feladat lenne hatékony ember
szelídítést elkezdeni más mezőkön is, például a szakmunkástanulók körében. Sokat
szolgálhatnának az egyházak a helyi társadalom építésével, hiszen rengeteg olyan
település van, ahonnan már elmenekült vagy elvitték a tanácsot, a tsz-t, az értelmiséget, a
tanárt, de még ott van a pap, a papi feladatot betöltővilági személyvagya hívek Apolitikai
vezetés részéről csak engedni kellene, hogy ezeken a lepusztult helyeken valami
emberarcú alternatíva jelenjen meg. Ma demokratizálás helyett valóban a demokrati
zálódás indul meg, a vallási intézmény és közösség életre keltheti akiürült agórákat, az
elfáradt közadakozást. A demokratizálás jegyében vissza lehet adni két újabb iskolát, a
demokratizálódás folyamatában viszont tiszteletben részesül (és persze fölülről is
támogatásban) az alulról induló cselekvés. Ebben az alulról induló országos reformban
sok minden működhetlendítő tényezőként:a közművelődési egyesületektől a népisko
lákig, a szakkollégiumoktól a vallási kisközösségekig sok minden. Ezeket kellene
támogatni.

Még valamit. Ma kedd van, és ez azt jelenti, hogy ma este nyolc órakor egymilló ember
ágyban van (fél négykor keltek, még hét és nyolc között megetették az állatokat), és
elkezdik nézni a folytatásos tévéfilmet. Éshány családban folyik jóízű beszélgetés? Hol jön
össze vendégség, társaság, kisközösség, tarokkparti, házimuzsika? Csak az ezrelék
ezrelékében. De ezen a mai keddi napon legalább félezer keresztény kisközösség is
összegyűlik. Egyes helyeken elimádkozzák a zsolozsmát, másutt csak egy-két énekre kerül
sor. Aztán - tanulás, beszélgetés, hírek közlése, élményekrőlvaló besZámoló következik,
több helyen elhangzik egy·egy vers vagyzenedarab. Itt valami újfajta mínöség keletkezik.
Ezek a kisközösségi tagok - több százan - gyónások keretében bevallják, ha nem
tartották meg azt a vál1alásukat, hogy naponta egy órát foglalkoznak a gyerekekkel és
legalább fél órát a házastársukkal. Ez az idő hatszorosa, tízszerese az országos átlag
nak, mert csak perceket fordítunk egymásra. Avallási kisközösségeket érzem itt és most
az egyik legpozitívabb alternatívának Magyarországon. Ezeknek a "kontraszt-társadal
rnaknak" (másképpen: értékes másságoknak) kellene védettséget, sőt propagandát
adni.

Blankenstein: Azt hiszem, ez a felszólítás nem a jelenlevöknek szöl, de ennek a
propagálása nagyon fontos! Még hoZZátenném, hogy a mai katolikus egyháznak nincsen
szellemi elit je;olyan értelmiségi báZisa,amelyezeket a közösségeketvezethetné. Hiányzik
például a Vigilia baráti kör, a Szent István Társulat is inkább csak kiadóként működik
Hogyan lehetne a szellemi vonzás lehetőségeit megteremteni, akár egy keresztény
értelmiségi fórum létrehozásával, amely valóban dial6gus-fórummá vá1hatna befelé,
éppúgy, mint kifelé. Milyen lehetőségeket látnak erre?
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Lukács: Biankenstein Miklós rendezett az Örökimádás templomban egy kerekasztal
beszélgetést Magyarság-kereszténység címmel A szentélyben ültünk kint, és a fiatalok
kal zsúfolásig teli templomban folyt a nyilvános beszélgetés három órán keresztül. Sok
hasonló beszélgetést kellene rendezni, nemcsak templomokban, hanem például műve
lődési otthonokban is.

Szennay. Visszaemlékszem, bár egész fiatal voltam - a Sík Sándor-féle beszélgetésekre.
Azt hiszem, valóban ez lenne az egyik útja - nem mondom, az útja, de az egyik útja 
annak, hogy valami élet csírázni kezdjen, mert a meglévőbe beleszorítani ezt majdnem
lehetetlennek tartom. Ameglévő folyóiratokkal kapcsolatban is: annyira konkrét profiljuk
van, hogy újfajta, új profilú lapokkal kellene jelentkezni. A meglévő magyar katolikus sajtó
mennyiségében is, mínöségében is évtizedek óta bejárt úton van, frissíteni ezeket nehéz.
Valami újat is kellene kezdeni.

Kamarás: A Vigilia olvasóinak körében végzett felmérés közben kiderült, hogy legalább
négy-öt lapot kérnek számon a Vigilián az olvasók. Hiányzó lapokat. Valamiféle színvonala
sabb ifjúsági lapot, egy Új Tükör típusú képes hetilapot, egy irodalmi lapot és a Yalóság
keresztény variánsát. De nemcsak lapokra, intézményekre, hanem egy kiadós önérzetre
formra is szükség lenne keresztény berkeken belül. Kell ez ahhoz, hogy egy keresztény
bátran szólhasson a maga nevében is.

Lukács: Szerétnék visszakanyarodni az eredeti témánkhoz. Ancsel Éva említette a szigor
hiányát - és ezt gondolom, mindnyájan tapasztaljuk. Lehet, hogy túl öregesen hangzik,
amikor a mai fiatalokat elkényeztetettnek mondom, de egy elkényeztetett nemzedék van
felnövőben. Sót már előzőleg is elkényeztetett nemzedékek nőttek fel. Emlékszem, az
ötvenes, hatvanas években azt ígérték "megforgatjuk az egész világot" szólamokkal, hogy
ennek a nemzedéknek minden jó lesz majd, és mindent szabad. Tehát szólamokkal
kényeztették a fiatalokat. A hetvenes évektől pedig a jólét kezdetével elindult egy másik
materiális elkényeztetés. Most már a sokadik elkényeztetett nemzedék nő fel: az elsőket

hazugságokkal, az utánuk jövőket anyagi javakkal kényeztették el. Az első kérdésem.
hogyan lehetne itt valamifajta szígorhoz eljutni? Amásodik: már széba került, hogya szigor
csak szeretettel köthető össze. Érzésem szerint csak a közösségek képesek az értékek
átadására és az értékekre nevelésre. A harmadik: Ancsel Éva utalt arra, hogy az erkölcs
szükséglete kiirthatatlan. Ezt elfogadom, de azt hozzátenném, hogy azért ezt nevelni kell,
mert magától nem fejlődikki.

Ancsel: Az első állításával vitatkozom. Az ifjúság egészéről sohasem - most sem - lehet
azt mondani, hogy elkényeztetett. Az ifjúság jelentős százaléka prímér létgondokkal
küzdött az ötvenes, a hetvenes években és ma is. Én nem általánosítanám ezt az
elkényeztetettséget. Ami az erkölcsi szükségletet illeti, fogalmam sincs, hogy honnan van
bennünk. De bennünkél ez a sejtés, és ennek a sejtésnek köze van a kereszténységhez. Az,
hogy mi emberek összetartozásra vagyunk ítélve, de ez nem elítéltetés. Csakhogy nem
tudunk jól összetartozni, nem tanultunk meg, ezért nincs a szeretet sem megtanulva,
ahogy Rilke mondja - Nemeskürtynek igaza van -, az ember teljesen egyedül
életképtelen. Biológiailag is életképtelen mások segítsége nélkül: ebben gyökerezik az
egymásrautaltság, összekötöttség, összetartozás. Azt az összetartozást, amely engem az
idegennel is összeköt, fölébe helyezem az együvé tartozásnak. Ha én valakivel együvé
tartozom vérségi kötelék alapján, vagy érdekek fűznekmásokhoz és ezért szolidarizálok
velük, ez rendben van. De ennél sokkal magasabb rendű, amikor az idegennel tartozom
össze. Amikor a foglár megkínálj a cigarettával a rabot. Vagy amikor a rab - ezt most
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Lengyeljózseftől idézem - szökhetne meg másnap, kedden vagyszerdán. De azt mondja,
holnap nem szökhetek, mert nem gonosz ember lesz az őr. Sitt olyan viszonyok vannak,
hogy az őr három-négy évet kaphat, ha valaki megszökik. Számomra itt kezdődik az éthosz,
amikor nem szököm meg, mert az őr, akinek a nevét se tudom, kaphat három évet. És én
tudom, hogy nem gonosz ember. Majd egy olyan napon szököm meg - még ha az a nap
nem is jön el soha -, amikor egy nagyon gonosz ember az őr. Azért kaptam fel a fejem,
amikor azt mondta, hogy "az idegennek fölsegítem a hátizsákot" . Ezek keresztény
gondolatok: páli gondolat, hogy előttem nincs pogány, és nincs zsidó és nincs görög ... az
univerzalitásnak ezt a gondolatát találom meg Kantban, amikor azt mondja, hogy minden
emberben ott lakozik az emberiség.

Lukács: Hasonló erkölcsi megújulást talál-e a marxisták között?

Ancsel: Olyan erkölcsi megújulást, ami szükséges és kívánatos lenne, nem tapasztalok.

Szennay: Pontosan ez a nem kényszerű,mert tudatosan vállalt együttlét és együttélés
ebben a hazában hogyan fogja közelebb hozni - nem azt mondom, hogy összehozni,
hanem közelebb hozni - azt a saját életét marxista elvek szerint berendezö embert vagy
embercsoportot ...

Ancsel: Egyéni életet nemigen lehet marxista elvek szerint berendezni.

Lukács: Én fontosnak tartom, hogy adjunk lehetőséget az embereknek a szeretetre. Ebből
fakad, hogy fontosnak érzem a kórházakban való megjelenést, vagy a deviánsokkal való
törődést, mindazokat a területeket, ahol óriási, az átlagosnál nagyobb az igény a
szeretetre, a gondozásra. Ezeken a területeken helyet kell kapjanak azok, akikben az
átlagosnál nagyobb az adás képessége.

Kamarás: Ezek a hiteles helyek hiányoznak az országból.

Szennay: Régen motoszkál bennem ez a kérdés: hogy ha egyszer annyi bajunk van 
márpedig van - ebben az országban, mindenkinek, nemcsak a marxistáknak, hanem
mindannyiunknak - amikor annyi megoldandó feladat előtt állunk, akkor miért
késlekedünk a játékszabályokat vagy megállapodásokat újrafogalmazni, az embereknek
ezzel is örömet, bizakodást adni. Valamitvégre valóban nyújtani kell már az embereknek, s
mindezen túl az igazságosságnak is eleget kellene végre tenni. Mert fölülvizsgálni
szabályokat, szabályozásokat nemcsak lehet, de kötelessége is az illetékeseknek - még az
alkotmányt is fölillvizsgálják, módosítják, alakítják. Sokak lelkében annyi fájdalmas emlék
és élmény él még, nemcsak a feloszlatott rendtagokra gondolok, hanem például a Pestről

kitelepítettekre és leszármazottjaikra. Lelkiharmonizálási törekvéseket kell végre érvény
re juttatni, és nemcsak szép ígéreteket, terveket megfogalmazni. Számos keserűséget kell
föloldani, melyek igaz örömet szereznének, ünnepi hangulatot is ébresztenének sok
tízezer emberben. Mindezen nagyon el kellene gondolkodni, és ez nemcsakpolitikai vagy
épp egyházpolitikai, hanem az egész nemzetet, az össztársadalmat érintő kérdés.
Veszedelmesnek, ijesztőnek és nagyon problematikusnak tartanám - hogy enyhén
fogalmazzak -, hogy lemerevedjünk, hogy kiskapukat nyissunk, de egyetlenegy nagyobb
kaput már nem. Alapproblémáink erkölcsi-etikai és nem anyagi síkon oldhatók csak meg.

Kamarás: Meg kellene hirdetni egy nagy országos rehabilitációt: hogy mindenki otthon
érezze magát. Vagy pedig - ez a jobb megoldás - az otthont csinálókat kellene
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támogatni. Egy friss példa: idén is volt Budapesten párhuzamos március 15-ike, erről az
idén az újságok is hírt adtak. Ezzel szemben Orosházán egyetlen, hiteles és felemelő

ünneplés folyt. Azolvasótábor mozgalomban is bizonyító könyvtárigazgató, VargaZoltán a
szabadság ünnepére szabad kezet kapott a helyi szervektől immár a második alkalommal.
Tavaly az egész várost betöltő hapening keretében a Táncsics Mihályt alakító szakállas
mérnököt végighordozták egy kocsival a diákok, magukat befogva eléje, és Kossuth Lajosis
megszólalt a Városháza erkélyéről. Idén pedig több tucatnyi diák kiabálta, hogy Pesten
kitört a forradalom, és osztogatott egy 184B-as újságot, majd megtartottak egy olyan
ünnepséget, ahol hiteles személyek hiteles szövegeket mondtak el. Nem volt ünnepi
beszéd, nem szélalt föl hivatalos ember, és egy csángó népdallal fejezték be az ünnepséget.
Többen ( ötventőlhetvenévesig) könnyeket hullattak, de a fiatalok is megvoltak illetódve.
Azt hiszem, ez is paradigma értékű. lWajdonképpen ezeket a meglévő mozgásokat, ezeket
az otthont teremtő kezdeményezéseket kellene engedni, támogatni, dicsérni. Ebbe
nagyon sok mindenki be tudna szállni. El tudom képzelni, jó néhányhelyen, hogy egy ilyen
ünnepet a plébánia is elvállalhatna, ha rnerné, ha hinne önmagában, az ünnepben. ha
elvállalná az Örömhír szétvivését.

Szennay: Beszélgetésünk befejezőgondolataként. Antoine de Saínt-Exupérynél olvastam
valahol, hogy ha hajót akarsz építeni és útjára indítani, akkor nem elég, hogy faanyagot,
deszkát szerezz, az sem elég, hogy embereket toborozz, akik szerszánunal kezükben
dolgoznak majd. Nem lesz elégséges az sem, hogy kijelölöd a feladatokat, beosztod a
munkát. Ez mind fontos, erre mind sor kerülhet. A legfontosabb azonban: vezesd rá az
embereket, tanítsd meg rá őket, hogy vágyakozzanak a végtelen, a széles távlatokat ígérő
tenger után.

Kedves Olvasóink!

Novemberi számunkban az esztergomi egyházmegyei zsinat tervével s a
zsinati folyamatban él6 egyházzal foglalkoztunk. Az írások sok olvasónk
érdekl6dését fölkeltették, többen fordultak hozzánk ötleteikkel, megjegy
zéseikkel: milyen feladatokat látnak legfontosabbnak, milyen változásokat
látnak szükségesnek egyházunk életében - esetleg maguk milyen tennivaló
kat tudnának elvégezni. Kéljük olvasóinkat: a zsinati egyház szellemében
vállalják el a felel6s együtt-gondolkozást, a közös elemzést, tervezgetést.
Idevágó megjegyzéseiket vátjuk szerkeszt6ségünk címére"Zsinat"je/zéssel.
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