
A Vigilia beszélgetése

Várszegi Asztrik püspökkel

- Püspök Úr, hogyan látja egyházunkat ma, a 40 évi bezártság után? Éledezik-e az egyház?
Melyek most a legsúlyosabb gondok, remények és feladatok?

- A katolikus egyház, ha megtörve is, megfogyatkozva min6ségben és mennyiség
ben, de él. Vannak történelmi párhuzamaink, amikor legalább ilyen kis létszámmal,
ennyire gyengén kezdte újra az életét. ilyen volt helyzete a XVII. században, a refor
máció és a török hódoltság után, majd a múlt század végén és ennek a századnak az
elején, az úgynevezett népegyház idején. Ma reménységre ad okot, hogy az egyházban
számos kitún6, áldozatos pap működik. Pozitív jelenség az is, hogy feln6tt egy értékes
és elkötelezett világi réteg - az 6 szolgálatukra mindenképpen igényt tartunk. Ez nem
jelenti azt, hogy szolgálatuk helye minden kérdésben tisztázott volna.

- Ezt allergikus pontnak érzem. A világiak eddig gyakorlatilag ki voltak zárva az egyház
életéb61 - ezt az államhatalom is így kivánta.

- Mivel az egyház kultikus szemléletű, a világiak bekapcsolásakor sokan helytelenül
rögtön az Eucharisztia ünneplésére vagy papi funkciókra gondolnak. Én úgy vélem, hogy
az egyház adta lehet6ségeken belül ezen a területen is szükségünk van rájuk. F6képpen
mégis a katekézisben és a plébániának mint közösségnek a megszervezésében látok mind
az intelligenciának, mind az egyszerű keresztény hív6nek rengeteg olyan lehet6séget, ahol
az egyház mint egyházi közösség, az embereknek gondját visel6 közösség jelennek meg.

Fáradozunk például azon, hogya Caritas Hungarica létrejöjjön. Ez világiak aktív és
nagyon elkötelezett közreműködése nélkül nem lehetséges. Hatalmas feladatokat kínál
a betegek, a szegények gondozása, a magukrahagyottak felkarolása. Elképzelhetetlen,
hogy egy plébánián a pap vagy a papok csoportja ezt elvégezheti. Gondolok a betegek
otthoni áldoztatására, amely liturgikus lelki cselekmény. Vagy az emberekr61 való konk
rét gondoskodás számtalan egyéb formájára: az egyházközségben, a házaskörökben, a
kultúrkörökben; vagy különféle egyesületek újraélesztésére és azok vezetésére. Termé
szetesen mindig közösségben az egyházközség látható fejével, a pappal, a plébánossal,
a káplánnal. A világiaknak dialógust kell elkezdeniük papjaikkal. A világiaknak kell
közvetíteniük a világ, az emberek igényeit, amelyekre az egyháznak a lelki küldetésén
túl válaszolnia kell. Annak ellenére, hogy papságunk rádióval, televízióval és újsággal
rendelkezik, a 40 év alatt mégis beszűkült a gondolkodásunk. Bizonyos életterületekre
nem gondolunk, ahol az egyház mint egyház, a pap mint pap a maga közvetít6 tevé
kenységét kifejthetné. A kultikus cselekményeken és a szentségi életen túl a szociális és
a kulturális terület az, ahol meg kellene újulni. Bátor kezdeményezésekre van szükség.
Ilyen példákat Magyarországon is találunk, de többre volna szükség.

- Hogy lehet elindítani ilyen kezdeményezéseket? Sokan várják az egyházmegyei szinádu
sokat, a nemzeti szinódust, de ezt le lehetne vinni a pleoániák szintjére, hogy ez a bizonyos
párbeszéd meginduljon. Rendszeres alkalmat lehetne adni az egyházközségekben, hogy a hívek,
az emberek valooan találkozzanak a papjukkal és kölcsönösen meghallgassák egyrruíst.
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- Igen, a papjukkal és a püspökeikkel is tudjanak találkozni. A püspökök agyon
vannak terhelve ezerféle protokolláris és hivatalos kötelezettséggel, reprezentációval. A
püspöki szolgálatot egyház- és emberközelivé kellene tenni. Számomra meglepó az,
hogy ha elmegyek az egyházközségekbe, milyen nyitott szívúen, milyen szeretettel
fogadnak, mennyire készek a hívek - a legegyszerubbtól a legintelligensebbig - a
párbeszédre, a konkrét segítségre. Csak egy példát hadd mondjak. Egy bérmálás során
teljesen véletlenül találkoztam egy távközlesi szakemberrel, aki két napon belül elém
tette az egész magyar egyház telefax- és információs hálózatát. Hihetetlen segítség egy
ilyen konkrét terv, amikor egyik legnagyobb gondunk az, hogyan tudunk egymással
érintkezni és információt cserélni.

- Milyen a püspökars poeticája? Milyennek kellene lenniea ma püspökének itt Magyaror
szágon?

- Életközelinek: a püspök küldetése szerint "episzkoposz", őrszem, aki figyel. Nem
rendőr módjára, hanem nyitott szívvel próbálja észrevenni mindazokat a jelenségeket,
igényeket, gondokat, problémákat, amelyeket az élő egyház eléje ad. Az lenne az igazi
küldetése, hogy az evangélium szabadságában és nyIltságában ezekre a fölmerüló gon
dokra és problémákra gyógyírt, vigasztalást, hitbéli erósítést adjon, és ha kell, a szava
kon túl konkrét segítséget is. A konkrét segítség lehet valaminek a megszervezése, új
struktúrák keresése, vagy olyan emberek elérése, akikkel nagyon kevés kapcsolatuk
van. Tehát ha "Pontifex", fópap, akkor hídépító; de ha ő az egyik hídpillér, akkor
mindig meg kell keresnie, hogy hol van a másik pillér. Mert nemcsak Krisztus, az örök
f6pap a másik pillér, hanem mindazok az embertestvérek, akik ennek az örök főpapnak

arcvonásait hordozzák. Látom, hogya paptestvérek mennyire igényelnék az emberkö
zelséget, a dialógust a saját püspökeikkel - itt is váltásra lenne szükség. A személyes
életemben igyekszem túltenni magamat minden formális külsőségen, de én is beleüt
közöm abba a problémába, hogya hivatalos, protokolláris vagy társadalmi elfoglaltsá
gok sokszor a lényegt6l vonnak el bennünket.

Azért kellene nekünk elméletben és gyakorlatban egyaránt új egyházkép, pozitív
egyházmodell szerint gondolkodnunk, és magunkat a zsinati elgondolásra alakítanunk,
mert föl kell adnunk az ábrándot, hogy nagy egyház vagyunk. Nagy történelmi múlttal
rendelkező egyház vagyunk, de a jelenben Isten maroknyi népe. És ezt a maroknyi
Isten-népét nem korai klisékkel vagy restauratív elgondolésokkal kell megközelíteni,
hanem olyannak kell elfogadni, amilyen. Bár az Ur megbüntette Dávidot, mert nép
számlálást tartott, úgy gondolom, hogy minél hamarabb föl kellene mérnünk a mai
egyház helyzetét létszámban, kapacitásban, lehet6ségben. Az egyházban ez nem csu
pán népszámlálást jelent, hanem esetleg lelkipásztori tervet, koncepciót.

- Mik lennének ennek a lelkipásztori tervnek a legfontosabb elemei?
- Mindenképpen megfontolandó lenne az, hogy az evangélium hirdetése milyen

módon és kiknek történik. A hagyományosan kialakult plébániai pasztoráció mellett
egyretöbb helyet kell adnunk az úgynevezett kategoriális, azaz rétegpasztorációs mun
kának. Nagyon fontos a falu lelkipásztori ellátása, hiszen Magyarország mégis "vidéki"
ország, az ország döntó többsége falvakban és kisebb településeken él. Emellett azon
ban meg kell er6sítenünk a városok lelkipásztori ellátását is. Az új modellt leginkább
itt lehet megvalósítani. A hagyományos plébániarendszert nem mellözhetjük, de amel
lett meg kell néznünk, hol vannak többségben azonos érdekú, azonos irányultságú,
azonos korú, típusú emberek. Budapest például tele van egyetemekkel. Az egyháznak
minél hamarabb szüksége lenne egyetemi lelkipásztorokra, hiszen Budapest központi
egyetemeiról árad szét az országba a legtöbb mérnök, tanár, orvos. Ha tehát ezt az
egyetemista réteget jól felkészült lelkipásztorok s 6ket segít6 intelligens hív6 keresz
tények (lelkipásztori kisegítók) lelkileg gondozni tudnák, akkor ez nemcsak Budapestet
érintené. hanem megnyernénk a vidéket is. Ugyanez áll Pécsre, Szegedre, Debrecenre
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és a többi egyetemi városra is. Nagyon fontosnak látnám azt is, hogy ne csak hagyo
mányosan a középiskolai ifjúság lelkipásztori gondozását vállaljuk el, hanem figyeljünk
oda a siakmunkásképzók igényeire is. Olyan típusú embereket kell képezni, és oda
küldeni, akik szót értenek ezekkel a jó szándékú, id6nként félrenevelt és félretájékoz
tatott fiatalokkal. Végül: a szociálís tevékenység lenne az az evangelizáció, amellyel
városban és falun egyaránt el tudnánk érni az id6sek rétegét is.

Felül kell vizsgálnunk teológiai képzettségünket, a mai világra való fogékonyságun
kat is, ha szót akarunk érteni a ma emberével. Meg kell hallgatunk híveink kegyetlenül
őszinte véleményét is. Gyakran olyan szakrális, ódivatú nyelvezetet próbálunk hasz
nálni igehirdetésünkben, amely egyáltalán nem tudja közvetíteni az evangélium em
berközpontú üzenetét. A jézusi minta örök modellt ad számunkra. Jézus a krajcánól, a
fillérr6l, a drachmáról, a bárányról, az útról, a fényr61 beszélt - tehát az emberek
leghétköznapibb életér61. Igehirdetésünket, az üdvösség örömhírét nekünk is le kellene
bontanunk az emberi kapcsolatokra. Az egyház nemcsak meghirdeti, fölkínálja az üd
vösséget, hanem tanítja is az emberi kapcsolatokat: szül6 és gyermek, testvér és testvér,
ember és ember kapcsolatait. Meg kellene tanítanunk az embereket, hogyan viselked
jenek a munkahelyen, hogyan éljenek egy pluralista társadalomban, hogyan próbálják
képviselni a hitüket a másképpen gondolkodók körében.

- Hogyan jelenhet meg a mai társadalomban az egyház? Miket várna el az egyház a tdrsa
dalomt61 és a tdrsadalom mit várna el az egyháztól?

- Nagyon nehéz konkrétan megfogalmazni, mert az egyház seholsem választható
el a társadalomtól. Egy közösségben élünk: arra kell törekednünk, és arra lehet6séget
kérünk a környez6 társadalomtól, hogy az egyház - küldetése szerint - a saját lénye
gér61 beszélhessen. Hogy miért tartom ezt fontosnak? Azért, mert a társadalom sok
hamis elvárást és torzképet közvetít az egyházról. Ezért egyel6re csak azt a készséget
vagy lehet6séget kérnénk, hogy próbáljanak meghallgatni: mi mit akarunk magunkról
mondani és mit akarunk számukra közvetíteni. Különben kölcsönösen kény
szerklisékbe kényszerítjük bele egymást és mellébeszélünk egymásnak.

Konkrét példát is mondanék az elmúlt egy esztend6r61: az erkölcs kérdését. A tár
sadalom intézményeit6l a legkisebb, legegyszerűbb emberig mindenki azt várja t61ünk,
hogy erkölcsös embereket neveljünk. De az egyház nem tudja ezt megtenni anélkül,
hogy először ne az evangéliumot hirdetné. Csak az evangéliumtól, a Krisztus szere
tetét6l belülr61 motivált és irányított ember válhat és válik erkölcsössé. A kétféle szem
lélet lépten-nyomon félreértésekre ad okot. Ha például az egyház berkein, az egyház
községeken belül valami fonákságot vagy emberi gyarlóságot tapasztalnak, akkor eget
renget6 kiábrándulást és tragédiát emlegetnek, hogy mekkorát csalódtak az egyházban.
Pedig az egyháznak nem úgy kell fölajánlania magát, mint tökéletes társaságot, amely
minden receptet tud. Az egyház gyarló emberekb61 áll, de hívő közösség, amely az
egyedül üdvözít6 orvosságot hirdeti: Jézus Krisztust.

- nyen el6ítélet az egyházzal szemben, amit manapság sokat emlegetnek, a "keresztény
kurzus" kliséje: hogy az egyház hatalomra tör.

- Itt megint tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Végig kellene gondolnunk ezt a
kérdést, és a társadalom el6tt lehet6séget kémi arra, hogy megfelel6 információt adhas
sunk az egyházról. A társadalmi köztudatban az egyházról torz hatalmi kép él. Ehhez
hozzájárult a történelmünk, az ateista, rosszindulatú propaganda, de mi, saját magunk
is hozzájárultunk. Most sokan, akiknek nincs elegendő információjuk sem az egyház
lényegér61, küldetésér61, sem pedig valós helyzetéről - félelmek, szorongások és
rosszul beidegzett képzetek alapján próbálnak előítéleteketgyártani. Mondjuk meg: az
egyház küldetése nem az, hogy uralkodjék, hanem az, hogy szolgáljon, hogy felkínálja
a világnak azt, ami hite és meggyőződése szerint egyedül üdvös az emberek javára.
Nekünk viszont mindenképpen szakítanunk kell a hatalmi egyház gondolatával vagy
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történeti emlékével. Gondolkodásmódunk megváltoztatását pedig közvetítenünk kell
az embereknek: ne féljenek attól, amit nem ismernek.

Krisztus egyházának nagyon nehéz elfogadnia azt, hogy gyenge. Hogy a gyengesé
gében van az ereje. Ez a páli teológiának sajátos ellentmondása: ugyanaz az ellentmon
dás, hogy ha a gabonaszem nem hull a földbe, és nem hal el, akkor nem hoz termést.
Szent Pál azt írja: "amikor gyönge vagyok, akkor vagyok er6s", mert er6sségünk a
feltámadott Krisztus, és nem az, hogy mi mit tudunk produkálni. Tehát a keresztény
küldetéshez a hit mellett nagyon nagy alázatra van szükség, kicsinységünk tudatára. S
ha a kicsinységünket, sokszor megtapasztalt tehetetlenségünket nem tudjuk elfogadni,
akkor úgy válaszolunk rá, hogy kívetítjük: okot keresünk a világban, úgy véljük, mások
gátolnak bennünket abban, hogy az evangéliumot még eredményesebben hirdessük.
Tehát a hiba forrását nem a saját gyengeségünkben, hanem magunkon kívill keressük;
ez lehet az állam, lehet valamilyen izmus, lehet valamilyen ideológia. Nagyon nehéz
elfogadnunk, hogy mi magunk vagyunk esend6ek. Az egyházról alkotott képünket kell
tehát megváltoztatni. Ha a gyönge egyház és az erős Krisztus polaritásban próbálunk
gondolkodni, akkor nem esünk kétségbe a saját gyengeségüntól. Nem szomorodunk, nem
csüggedünk el, nem félünk semmitől sem, a világon semmiféle hatalomtól, terrortól vagy
izmustól. A szeretet - s ennek kűldetésében járunk - kizárja a félelmet ésa szorongást.

- Vonatlrozík-e ez a műltunkkal való szembenézésre is?
- Sokan félnek attól, hogy az egyház gyengesége teljes szélességében feltárul a világ

előtt - pedig nincs félnivalónk. Amíg az egyház megtérést, bűnbocsánatot, kiengesz
telődést hirdet, addig nem érheti presztízsveszteség. Lehet, hogy egy adott korban fo
gyó holdként keskenyebbre zsugorodik létszámban, minőségben, de az egyházat, az
egyház közösségét hitünk és tapasztalatunk szerint a Szentlélek élteti. Ez a Lélek
ugyanúgy működik a gyöngeségünk révén is, és hívja az embereket az egyházba a
jövőben is.

- Hogy lehetne egy konkrét tisztulási folyamatot elindítani?
- Erre a kihívásra az egyházban is elég sokféle választ adnak. Van radikálisabb,

számon kérő nézet. Van, aki a felejtő, eltakaró terápia mellett szavaz. Végül vannak
olyanok, akik ijedtségükben, szorongásukban lebénulnak. A megtisztulást azért is kel
lene ténylegesen szorgalmazni, és kölcsönös erőfeszítéssel megtenni, mert az emberek
ben azért van egyfajta emberi igazságtétel-igény. Az egyházon belül ez nem ítélet és
nem elítélés. A tisztánlátás igénye kell hogy vezessen és az, hogy a dolgok a helyükre
kerüljenek. Az egyháznak itt is bátran szembe kell néznie a saját félelmeivel, éppen
azért, hogy szabaddá váljék a jöv6 építésére. Amíg valakinek veszíteni- vagy félnivalója
van, nem tud szabadon az egyház megújulásának a szolgálatába lépni. Ez vílágíra,
papra, püspökre egyaránt érvényes.

- Elindult az iskolákban a hitoktatás. Az els6 hónapok tapasztalatai nyomán beválik-e az a
hitoktatás, amelyikaz iskola'ban indult?

- Különbséget tennék a hitoktatás és a hit átadása között, mert ez utóbbit mélyebb
nek, intenzívebbnek érzem; ez a közösségben, az egyházközség szentségi és közösségi
életével kapcsolatosan történik. A hitoktatás az iskolában sajátos profilú tevékenység.
A hit valódi átadása, a közösséghez való igazi csatlakozás, a szentségi élet színtere
viszont az egyházközség. Majdnem úgy fogalmaznék, hogy az iskola afféle előgyakor

lat. Itt alakulhat ki egyfajta készség ahhoz, hogy az egyházközségi hitoktatás, a hit
átadása meginduljon. Az iskolai hittan előkészítő szerepet tölt be. A fiatalok és a katekézis
ben részesülők utána a plébániai életben lesznek élő tagjaivá az egyházközösségnek.

Fontosnak tartanám, hogya katekézis elméleti megalapozására az egyházban sza
badítsanak föl olyan világiakat és papokat, akik csak ezzel a speciális kérdéssel foglal
koznak, s ezután másokat ebben taníthassanak. Országos kateketikai intézetre lenne
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szükség, amely elméletileg és gyakorlatilag is laboratóriuma lehetne a magyar katekézis
el6készítésének, munkálásának.

- Püspök úr,maga bencés szerzetes is.Hogyan látja a szerzetesrendeJc életének újjászületését
hazánkban? Sokan megkérdőjelezik, j6-e az egyhiiz számára, hogy mindenkorábban fölosz1atott
rend újrakezdje múködését.

- A kérdés racionálisan jogosult. Valójában azonban senki sem tudja megmondani,
melyikük lesz életképes, melyikük hogyan tud meger6södni. Mindenkinek meg kell
adni a lehet6séget az újrakezdésre. Ezt támasztja alá a szerzetesség története is. Az
egyházban a szerzetesek karizmái ugyancsak pluralista módon jelennek meg, és az
egyház a maga bölcsességével sohasem próbálta uniformizálni, egy kaptafára szabni
őket. Minden karizmának, amely életképes, megvan a létjogosultsága, még akkor is, ha
az indulás nagyon szerény némelyiknél. A problémát ott látom, hogy nagy a szakadék
az 1950 el6tt belépó, szerzetességüket azóta megél6 szerzetestestvérek és az újonnan
csatlakozók között. A fiatalok nehezen viselik el a zsinat el6tti mentalitást. A szerves
fejl6dés hiányzik ezekb61 a közösségekb61. Itt az elöljáróknak nagy bölcsességre van
szükségük. Hadd idézzem Szent Benedek reguláját. Azt mondja a közösségr6l, hogy
az apát mindenkit hívjon meg a tanácskozásra, még a legfiatalabbakat is, mert a Szent
lélek gyakran a fiatalok között nyilatkoztatja ki a helyes utat.

A szerzetes karizmája: egész valóját Istennek szenteli s ezáltal teljességgel fölszaba
dul az emberszolgálatra. Ez az eszmény: ezt ki-ki a maga adottságai és körülményei
között tudja megvalósítani. Az egyháznak lényeges eleme a szerzetesség - ez a magyar
egyháztörténelem során is bebizonyosodott. Rendkívül fontos lenne a jöv6, a holnap
egyháza számára is. Aggodalmam, hogy az újjászervezódö szerzetesrendek mintha célt
tévesztenének. mert a funkciónál akarják kezdeni. Tehát azt keresik, mit tegyenek, pedig
a szerzeteséletnek szerény kezdettel, de elóbb egy bels6 utat kell megtennie ahhoz, hogy
aztán megtisztulva, megerősödve tényleg küls6 aktivitást tudjon vállalni. Ha a küls6 akti
vitással kezdik, akkor fennáll a veszély, hogy a maradék bels6 tartalom is elvész.

- Most mindenki valamilyen társadalmi, karitatív vagy nevel6 tevékenységet vár el a szer
zetesekt61, holott azt hiszem, nagyon fontos lenne, hogy létrejöjjön néhány szemlé16dő, imádkozó
központ is.

- Ha nagyon egyszerűsítveakarom megközelíteni, akkor nem úgy kell föltennünk
a kérdést, hogy mit csinál a szerzetes vagy szerzetesség, hanem ki a szerzetes. Es ha ez
az egzisztencia, ez a létmód kristálytiszta, akkor kisugárzik a környezetre is, és köve
tésre hív.

Szemlélédö kolostorokra igen nagy szükség lenne, csak tisztázni kell a szemlélődés

fogalmát, mert ehhez a szóhoz az utóbbi évszázadokban sok félreértés tapadt. Sokan a
semmittevéssel azonosították. A szemlélődö életmód a legaktívabb életmód. Erre a
szemlélödé és engesztel6 létmódra a magyar egyháznak rendkívül nagy szüksége len
ne. Es ezek lehetnének az egyháznak és a magyar társadalomnak is a gyógyító, lelki
megújulást hozó központjai.

- A társadalom rengeteg különböz6 területen várja a szerzetesek tevékenységét. Mennyiben
tudnak megfelelni ennek az elvárásnak?

- Ennek ma, úgy gondolom, nagyon csekély mértékben tudnak megfelelni. A tár
sadalom utópiákat kerget a szerzetességgel kapcsolatban. Több vállalkozó kellene 
keresztény vagy kívülr6l megtér6 -, aki nemcsak megcsodálja a szerzeteseket és el
várja munkájukat, hanem beáll a soraikba: vállalja a szerzetesi élet küldetését, amelyben
nem tudunk mást fölajánlani, csak azt, hogy ez a keresztnek az útja.

- Hogyan ítéli meg az értelmiség szerepét az egyházban, valamint az egyhiiz és a magyar
értelmiség viszonyát?
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- Nehéz és kényes kérdés. Alapelvem: szükség van a keresztény értelmiségre. A
hierarchiának, a megmaradt klérusnak keresni kell az utat, hogy hol teremti meg azt a
fórumot, azokat a lehetőségeket, ahol a keresztény intelligencia, a megmaradt keresz
tény intelligencia, vagy a felnövekvő keresztény értelmiség az egyház javára kamatoz
ta~a a tehetségét, átadhatja tudását, tapasztalatait. Itt mindenekelőtt a hierarchiának és
a klérusnak a saját félelmeit kell felszámolnia. Szembe kell néznie azzal, hogy amíg az
egyház a kontraszelekció, a visszaszorítás és az elszigeteltség állapotában volt, fölnőtt

egy szabad, nyitott, sok vonatkozásban egészségesebben gondolkodó katolikus értel
miségi réteg. Ezek értékeit nem szabad elutasítani, hanem minél gyűmölcsöz6bbé kell
tenni az egész keresztény közösség és áttételesen a társadalom számára is.

- Mit adhat az értelmiség az egyháznak? Mit adhat az egyház az értelmiségnek - a kaio
likus és nem katolikus értelmiségnek?

- Az egyház közössége az értelmiségnek is az evangéliumot tudja felkínálni ahhoz,
hogy az Isten országának értékrendjéhez tudja igazítani a szellem rendjét, mert külön
ben nem használ sem az egyénnek, sem a közösségnek. A szellem emberei, az értelmi
ségiek pedig olyanok, mint az evangéliumnak az elöreküldött megfigyelői,megtapasz
talói: kimennek a határra, átnéznek a túlsó partra vagy a még bizonytalan vidékre, és
visszajelzéseket adnak, hogy hol van olyan terület, ahová az evangélium erejét, vilá
gosságát el kell vinni. Ez a dialektikus kölcsönhatás. Másrészt pedig a világiak között
rengeteg a szakember. Jó néhány szakterület, az egyház közössége vagy küldetése előtt

mintegy profán területnek számít, holott az egyház éppen a keresztény szakemberek,
a keresztény értelmiség révén tud ott jelen lenni.

- Ehhez kölcsönös megértésre és bizalomra van szükség. Hogy lehetne megindítani az egy
házban is valamiféle bizalomer6sítési folyamatot? Mindkét oldalról: a hivatalos egyház is jobban
bízzon meg a saját értelmiségében, és a katolikus értelmiség is jobban bízzon meg az egyházi
vezetésben?

- Kedves pápánk volt VI. Pál. Azt hiszem, az ó dialóguskészsége tudta utoljára
megteremteni azt, hogy az egyház az értelmiséggel párbeszédet folytatott. Meggyőző
désem, hogy félelmeinket felszámolni, téves információinkat korrigálni, a valóságról
helyes képet alkotni csak egészséges, nyílt szellemű dialógusban lehet. Ha az egyházon
belül és az egyházon kívül is meg tudjuk teremteni ezt a fajta készséget, ezt a félelem
mentes dialógust, akkor minden esély megvan az értékek áramlására. De ha eleve
elzárkózunk, félelemből vagy merevségből, akkor halálra vagyunk ítélve. Ehhez a mi
egyházunkon belül is először a meglévő erőinket, értékeinket kellene számba vennünk.
Másrészt az egyháznak van jó értelemben vett külképviselete is. A nemzetek feletti
egyházban gondolkodik, és keresi a kapcsolatot a környező népek egyházaival, hogy
gyógyírt tudjon hozni a nemzetiségi betegségekre. Ezt az egyetemes küldetést csak az
egyház közvetítésével tudom elképzelni. A nuncius úr és római kapcsolataink felhasz
nálásával és b6vítésével tudatosan törekednünk kell arra, hogy a Szentszéket, amely
világegyházban gondolkodik, a m,i kis népünk, nemzeti egyházunk gondjairól, törek
véseiről állandóan tájékoztassuk. Igy kell az európai egyházhoz és a világegyházhoz
kapcsol6dnunk. Ezek azok a kőtöszálak, amelyek révén a magyar egyház kiléphet a
maga elszigeteltségéb61, és az európai egyház meg a világegyház teljes jogú tagja lehet.

Lukács László
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