
Milyen egyházat akanmk?

A Vigilia 1992. novemberi számában
Aszalós János cikkének címe teszi fel így
a kérdést. Hívő keresztény számára ez af
féle vitaindító kérdésként föltehető ugyan,
de számunkra mégiscsak az a döntő, hogy
milyen egyházat akar az Isten, sőt végte
len szeretetében és bölcsességében milyen
egyházat adott nekünk. Ha nem ennek tu
datában közeledünk az egyházhoz, akkor
az egész kérdésfölvetés komolytalanná
válnék, amolyan vallási "Ki mit tud?"
színvonalára süllyedne. Hívő keresztény
nem akarhat más egyházat, csak amit Is
ten akar, illetve amit Ó adott. Méghozzá
úgy, ahogyan annak életmozgását elénk
szabja a kinyilatkoztatásban. Akár az
ÓSZövetség papi népére gondolunk ("pa
pi királyságára", a Kiv 19,6-bólkiindulva),
akár Jézus Krisztusnak a történelemben
továbbélő "Testére" - magát az Ajándé
kozót, az egyházat alapító Jézus Krisztust
kell megkérdeznünk.

Isten nem kérdezte meg tőlünk, hogy
milyen egyházat akarunk, hanem szuve
rén módon, végtelen szeretetében ajándé
kozott nekünk egy egyházat. Ennek az
egyháznak pedig ő maga adott minden jó
akaratú ember által felismerhető kritériu
mokat, ism~eket egy, szent, kato
likus és apostoli: ~eket figyelmen kívül
hagyni, és önkényesen más ismertetője

gyeket állítani bizony merő szubjektiviz
mus, saját érzéseinknek és gondolataink
nak Isten érzései és gondolatai fölé helye
zése. Azt megtehetjük, hogy ezt az Istentől

ajándékozott egyetlen hivatalos egyházat
összevetjük az előttünk álló intézménnyel,
és ha valamit nem értünk benne, megkér
dezzük magától az Ajándékozótól. De ha
csak odaállunk Isten és ember elé egy ma
gunk fabrikálta egyházmodellel, tudo
mást sem véve arról, amit Isten kinyilat-

Perspektívák

koztatott, az bizony már vakmerőségnek

tűnik, s alkalmat adhat a hitben gyermek
deden érzékenyek megbotránkozására.

A Milyen egyh4zat akJlrunk? dma írás
sem a Szentírásra, sem a szentatyákra,
sem a zsinati határozatokra, sem a hagyo
mányos teológia eredményeire nincs te
kintettel. így - bármennyire jóakaratú 
alkalmatlannak látszik a kérdés krisztusi
szellemű tisztázására, komoly és jó ered
ményre vezető dialógus elindítására.

Kerekes KJiroly

Lengyel László: Államfogoly

Lengyel László: Allamfogoly című írásával
kapcsolatban szeretném elmondani né
hány észrevételemet (Vigilia 1992/12).

Nincs jogom kétségbe vonni a szerző

féltő, veszélyre felhívó szándékát, de sem
az előző évtizedek, sem a jelenlegi helyzet
értékelésével több ponton nem tudok
egyetérteni. Bizonyára mások a tapasz
talataim, másképpen éltem át az előző

korszakot. Ezért másképpen ítélem meg a
jelent is, és más jövőt remélek.

A szerző azt írja, hogy a Kádár-rend
szer a 60-as években "először jóváhagyta,
hogy legyen személyes, individuális éle
tünk". A kapott magánéleti szabadságot
azzal a képpel szemlélteti, hogy "az állam
nem zavartatta magát, ha valaki otthon
meggyújtotta a gyertyát a karácsonyfán.
Az ő dolga." Ez az engedmény azonban
csak látszat, hiszen nemcsak akkor, hanem
még a 80-as években is elért a pártállam
keze mindenüvé, ellenőrzöttmindenkit és
mindent, beleszólt legszemélyesebb éle
tünkbe is. Változás csak annyi volt, hogy
nem tartotta szükségesnek, hogya régebbi
drasztikus módon lecsapjon minden általa
nem kívánt jelenségre; jobban nyeregben

Ebben a rovatban olvmink leveleit, hozúszólásait, véleményeit közöljük. avval a megfontoláaal,
hO&Y minden fölvetődöttkérdés több szempontból közelitheló meg.
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érezte magát, és "finomultak" a módsze
reí, Mintha valami ördögi cinizmussal a
levágott szárnytollú madárnak azt mond
ta volna: "Röpülj csak!" Még nagyon so
kan emlékezhetnek arra, hogy milyen
gyorsan és váratlanul megrántotta, visz
szafogta a pányvát, hogya túlságosan
messze merészkedőket ráébressze valódi
helyzetükre. Mínderröl a legutolsó percig
"gondoskodott" az állambiztonsági szer
vezete és az egész országra kiterjesztett
besúgó szervezete felhasználásával.

A "szabadság kis körei", "állóháborúja,
partizánharca" nem az államélet (közélet)
és a magánélet között folyt, hanem az ak
kori egyedül üdvözító hivatalos ideológia
képviselői és a másként gondolkodók kö
zött. Köztük is kiemelten a vaHásos meg
győz6désűek ellen folyt talán a legádá
zabb, legaljasabb, legrafináltabb üldözés, a
teljes megsemmisítésre való törekvés. Az
ezek elleni védekezés, esetleg ellentáma
dás, a továbbélés lehetóségének eszközei
ben, módjaiban lehettek helytelen elkép
zelések, téves módszerek, rosszul megvá
lasztott stratégiák. Akadhattak behódolók
is. De a többségre nem ez volt a jellemző

- a szerző példái is ezt igazolják.
Jó lett volna, ha alátámasztja azt a kije

lentését, hogy "az egyházak, a katolikus
egyház nemcsak elfogadta az új állam, az
új kormány kinyújtott kezét, de szinte r0

hant a karjaiba". Milyen "közéleti, részle
ges vagy teljes közintézményi szerepet"
fogadott el az egyház "a magánéleti, a ma
gánintézményi szereppel szemben"? Az
egyházaknak csak "magánéleti" küldetése
van? Hol és milyen módon várja a katoli
kus egyház az államtól, "hogy vezérelje, a
jó útra térítse"? Milyen "állami mankókat
vesznek hónuk alá" a magyar egyházak?
Milyen állami támogatást fogadnak el?
Miért baj az, hogy az egyházak szeretné
nek a sekrestyékból, a titkos találkozókból
a szabad levegőre elójönni? Ha egyes kér
désekben nézetazonosság van a kormány
és az egyházak között, az már behódolás,
azonosulás? Ha az eltelt két évre visszate
kintünk, észre kell vennünk azt is, hogy
mind a törvényhozás, mind az államélet
számos teriiletén milyen sokszor nem

egyezik a hozott törvény, intézkedés az
egyház álláspontjával.

Hamis az a megállapítása, hogy "bi
zony a magyar társadalom jelentős része
szégyenkezik az egyházak türelmetlensé
gén, néha megnyilvánuló mohóságán,
hogy egy szegényedő, nehezen élő társa
dalmon elégtételt vesznek". Először is kik
és mennyi a társadalomnak az a "jelentós
része"? Honnan lehet ezt tudni? Másod
szor: nem tiszta az egyházfogalma. Az
egész írása azt sugallja, hogy nála az egy
ház - a klérus, sok esetben a főpapság.

Szerintünk - leegyszerűsítve - a papság
és a hívók közössége.

"Mohóság" (más szóval: kapzsiság, tel
hetetlenség) illetheti-e azokat az egyháza
kat, amelyek nemhogy többet kémek,
mint amennyit napok alatt elraboltak tő

lük, hanem tíz év alatt a helyi lehetősége

ket felmérve, egyezkedve és csak annyit
szeretnének visszakapni, amennyit eredeti
céljának megfelel6en működtetni is tud
nak.

"A nehezen élő társadalmon elégtételt
vesznek" - írta. Az egyházak (ezért is
fontos a helyes fogalomértelmezés!) nem
a társadalom részei, tagjai? Érzéketlen kí
vülállók a vallásos emberek? Nem össz
társadalmi feladat és érdek az iskolák,
kórházak, kollégiumok, szeretetotthonok
stb. működtetése, és minél jobb működte

tése?
Ha jól belegondolunk, att kell monda

nunk, hogy valójában nem a történelmi
egyházak "lógnak" az államon, hanem az
állam a lekötelezettje, az adósa az egyhá
zaknak anyagilag, erkölcsileg.

Bízunk abban, hogy a megrendezésre
kerülö egyházmegyei és nemzeti zsinatok
hozzásegítenek az elmúlt évtizedek helyes
értékeléséhez, a kellő önvizsgálathoz, ál
lást foglalnak az egyház és az állam kap
csolatának kérdésében és végleges rende
zésében is. Sikeriil megnyugtatni a kétke
dőket, hogy ezer éves történelmünkben
mindig jelenlévó és hatalmas jelentőségű

kereszténység ténye a katolikus egyházat
nem csábítja arra, hogy egy magyar nem
zeti államegyház szerepére - még csak
gondolatban is - vállaIkozzon.

Kalotay K4lmJin

149


