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Földindulás Magyarországon ? A Magyar pax
Romana tekintélyes múltra tekinthet vissza:
évről évre megrendezett előadássorozataia ma
gyar szellemi és spirituális élet jelentős ese
ményei. Most megrendezett 31. kongresszu
sának összefoglaló címe volt ez: RJldindulás
Magyarországon ?, s az érdekes előadásokkívé
t~l_né~ ~t a jelenséget járták körül, amellyel a
vííagsajtö IS oly sokat foglalkozik, s amelyet
neveznek például ~magyar út"-nak is, anélkül
persze, hogy bárki pontosan láthatna, hova is
vezet ez az út, s miképp lehet rajta a legbizton
ságosabban közlekedni, hogy ne legyen földin
dulás, katasztrófa.

Az előadók nagyjából két jelenség köré cso
portosították mondandójukat, s mindkettő nél
külözhetetlen ahhoz, hogy tisztább képet nyer
jünk a jövőről. Voltak, akik önkritikus és kritikus
hangon idézték meg a múlt eseményeit, az eltelt
esztendőktörténelmét. Egyátlagos és érdeklődő
hazai újságolvasó számára e megállapítások nem
sok újat tartalmaztak. Erőszak, törvénytelenség,
manipulációk, csődbe terelt gazdasági élet, ki
rívó igazságtalanságok az elosztásban - mind
ezek egyre nyiltabban szerepelnek a sajtó hasáb
jain. A múltról szólva elég gyakran olvashatunk
önkritikus megfogalmazásokat arról, hogy nevü
kön kell nevezni a felelósöket, anélkül, hogy a
holtakon kívül bárkit is néven neveztek volna.
Thdjuk, hogyan mérgezódött meg a magyar
szellemi élet, milyen öncsonkítások jellemezték
az ötvenes éveket, miként esett a gyanú árnyéka a
legnagyobbakra is.

Ezek a nyílt helyzetelemzések bizonyára
rendkívül fontosak a nyugati magyaremigráció
ban élő értelmiségiek számára, hiszen ők

részben hajdani elhatározásuk igazolását olvas
hatják ki belőlük. Annál fontosabb, hogy e felis
merések ne az indulatokat fokozzák, ne a
"reváns" jelszavát igazolják, hanem azt az elfogu
latl~ segí~ő készséget támogassák, melynek ele
meu Horvath Arpád foglalta össze a pax Romana
31. kongresszusán (Magyarországiföldindulás
és az emigráció). S hasonlóan fontos, hogy az
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üres jelszavakat itthon is az elmélyültebb ki
sebbségvédelem v.Utsa fel, abban a szellemben
melyJoóRudolfszavait jellemezte (A kisebbséi;
kérdés határon innen és túl).

A változás korában kétségteleníU megnőtt az
egyház szerepe és felelőssége. Ám ugyanakkor
megnehezíti e szerepvállalás hogyan;ának meg
taWását, hogy egyházunk az elmúlt negyven
évben elóbb marginális helyzetben volt, mint a
vallásos érzés majdani ~elhalásának~ megteste
Sítője, majd enyhült ugyan a nyomás, de koránt
sem orvosoItattak azok a sebek, melyeket az
eltelt időszak erőszakos egyházpolitikája oko
zon. A részben jogfosztott, részben elszegénye
dett magyar egyház nem éppen biztató pers
pektívákkal áll.a jövő előtt. Fenyegető paphiány,
az okok végiggondolásának elmulasztása, a
Struktúrák elszegényedése, a belső megosz
tonsag,a klérus és a világi értelmiség feszültsége
- mindezek olyan tajdalmas tények, amelyek
talán sejtetik, milyen súlyos tehertételei vannak
számunkra is a most következő időszaknak. A
számvetést valahol abban a mélységben illenék
~lkezdeni, ahol Balassa Péter teszi (Magyar
irodalom a ma kereszttüzében), aki pontosan
látja, hogy a megújuIás mennyi hordalékot, sala
kot.visz magával, s mily nagya veszélye egyújabb
antihumánus osztozkodásnak a hatalom maga
saiban. Azzal a nyiltsággal, amely Nyíri Tamás
megrendítő tanulmányát jellemzi (Mit tebet az
egyház a magyar társadalomért?), s azzal a
higgadtsággal, mely Lukács László előadásából

sugárzott (Az egyház útkeresése a magyar
válaszúton).

A most következőnéhány esztendő a magyar
~om legsúlyosabb próbatételének ígérke
zik. Történelmünknek van egy tanulsága: ezek
ben a sorsfordító pillanatokban mindig jelen volt
a magyarkatolikus egyház és az a szellem, mely a
szeretet eszményével oldotta a felgyülemlett
indulatokat. Ezt a szellemet, ezt a jövőre

orientált nyitottságot testesítették meg a Magyar
pax Romana 31. kongresszusán elhangzott elő

adások. Öröm számunkra, hogy a Katolikus
Szemle ez évi összevont 2.- 3. száma, amely az
ülésszak teljes anyaglit tartalmazza, nálunk is
megszerezhető és olvasható. Bizonyára tanulság
gal szolgál a jövő számára is.
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