
LUKÁCS LÁSZLÓ

Püspök Úr idén ün
nepli püspökké szente
lésének harmincadik
évfordulóját. 1961-ben
lett pécsi káptalani
helynök. Hogyan tör
tént ez?

Köztudott, hogyRóma
előszö r Belon Gellértet
neuezte ki megyéspüs
pöknek, csak az állam
azőfólszenteléséhezés
m ükiidés éhez nem já
rult hozzá.

Hogyan tudta a hiva
talos egyházat ennyire
kezében tartani az AI
lami Egyházügyi Hi
vatal?

Kényszer-áthelyezések
kel?

Cserháti JózseJTel
Helynökké a káptalan választott meg, bár ez akkor csupán négy
emberből állt. De kezdettől fogva teljes tekintéllyel átvettem az
ügyek irányítását. Közben Róma sokfelé tájékozódott, többek kö
zött megkérdezték régi kollégiumtársamat a Collegium Germani
co-Hungaricumban, König bíborost is. Meggyőződhettek róla,
hogy az egyház javát akarom. Már egy fél év múlva megkaptam a
bérmálási engedélyt, három év múlva pedig a püspöki kinevezést.

Belon Gellérttel mindig jóban voltam. Nagyon kedves, mélylelkű
ember volt, sokan szerették, én is. A beszédeire s az írásaira az
egész ország fölfigyelt, főleg a fiatalok. Amikor Rogács Ferenc püs
pök meghalt, Róma másnap távirati úton közölte, hogy őt nevezi
ki pécsi megyéspüspökké. Mindszenty már régebben ajánlotta őt

püspökségre, s 56 után, a lengyeleken keresztül, az ÁEH megkerü
lésével nevezték ki püspöknek. Ezt aztán halálos véteknek tartották
állami részről: ettől kezdve üldözött ember lett, nem engedték a
fölszentelését, s nem járultak hozzá ahhoz sem, hogy átvegye a
pécsi egyházmegye irányítását. Amikor, csaknem két évtizedre rá,
a Szentszék küldötte, Poggi érsek mégis el tudta érni, hogy járulja
nak hozzá a fölszenteléséhez, Belon Gellért már súlyos beteg volt.
Ez akkor már inkább csak erkölcsi elégtételnek számíthatott.

Az ÁEH-nak nem kellett mást tennie, csak a püspöki kart kéz
ben tartania, és akkor már uralkodhatott az egyházon. Voltak sokan
papok, akik mertek egy kicsit mozogni, azokat a püspökkel intették
le.

Ha egy pap mert mozogni, akkor a püspöknek szóltak, s vagy
el kellett helyeznie vagy másképpen megbüntetnie. A legnagyobb
veszély az volt, hogy az ötvenes évek elején sikerült a békepapsá
got létrehozni. Ez katasztrofálisan megosztotta a papságot. Bekö
vetkezett a kölcsönös gyanakvás állapota: nem mertünk egymás
előtt megnyilatkozni, mert hátha a másik besúgja. Egymástól majd
nem jobban féltünk mi, papok, mint a civilekt ől. Ez volt a békepap
ság szörnyű átka, ami ránk telepedett. A kommunisták jól tudták
azt, hogy az erkölcsösebb, jobb papokat kell megnyerni, meg is
nyertek egypárat. És ezeken keresztül manipulálták az egyházat,
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Csakhogy a kompro
misszum következté
ben alapvető dolgok
maradtak ki a paszio
rációból.

Önéletrajzi visszaem
lékezésében Püspök Úr
többször idézi VI. Pál
szavait: "abban jelelő

sek, amiben szabadok",

Hogyan tárgyaltak a
püspöki karral?

főleg a püspököket. A céljuk ezáltal az volt, hogy Rómát rákény
szerítsék arra, hogy engedékeny és beletörődő legyen.

1964-ben aztán Róma beletörődöttabba, hogy a püspököknek itt
az államhoz hűeknek kell lenniük. Amikor a magyar püspöki kar
lement Rómába, a pápa azt mondta: mi nem kívánunk mást, mint
hogy az egyház szabadon működhessék,Miklós Imréék azt mond
ták, az állam nem kíván egyebet, mint hogy az egyház fogadja el,
dicsérje a szocializmust. Annak, hogy az egyház szabadon tudjon
működni, az volt az ára, hogy el kellett ismerni a kommunizmust,
a szocializmust mint társadalomalakító rendszert. VI. Pál pápa ezt
tudomásul vette, s fogadta Kádárt. Mi pedig megmagyaráztuk,
hogyaMagyarországon folyó társadalmi átalakulástól az egyház
sem maradhat távol. Az államnak viszont biztosítania kell az egy
ház szabadságát, a vallás szabad gyakorlását. Az egyháznak ez ele
gendő volt. Kádárék örültek, hogy az egyházat erre a közreműkö

désre megnyerhették: az egyház tartsa meg a maga törvényeit, de
azokat a törvényeket is, amelyek minden állampolgárra kötelezőek.

Sok, igen lényeges dolog kimaradt. Nem lehetett az ifjúsággal
foglalkozni, a hitoktatást a minimálisra szorították. Ezek voltak a
bajok.

Mi 60 %-ban nem voltunk szabadok, 40 %-ban viszont igen. S
vallásüldözés idején ez óriási dolog. Megmaradt nekünk a szószék,
ott beszélhettünk. taníthattuk a híveket, s ez hihetetlen erőt adott.
Megmaradt a szentségek kiszolgáltatása. Elvágták viszont az ifjú
ság felé vezető utat. Lehetetlenné tették az egyház társadalmi sze
replését: nem mehettünk ki az utcára. Ök ugye azt mondták, hogy
az ember szabad. Otthon persze az volt. De a saját lakásától a temp
lomig menő úton már nem volt szabad. Az már ellenőrzésalatt állt.

A püspökkari konferenciák előtt a négytagú Állandó Bizottságot
hívták be az Egyházügyi Hivatalba. Négyen ültek le velünk szem
ben. A helyzet igen megalázó volt: el kellett mondanunk, miről

akarunk tárgyalni, s ők szabták meg, hogy a konferencián miről

eshet szó, milyen döntés születhet. De a konferenciákon kívül az
ügyek többségét Lékai bíborosnak, előtte pedig Ijjas József kalocsai
érseknek egyedül kellett megtárgyalnia Miklós Imrével. Tőle kap
ták meg az utasításokat, hogy mit lehet csinálni, meddig lehet el
menni. Eleinte minősíthetetlenül durva hangon beszéltek velünk.
Rónay György aztán egyszer megmondta Miklós Imrének: ha az
egyház és az állam közti jó viszonyt hirdetik, akkor nem bánhatnak
gorombán, lekezelően a püspökökkel, mert mindenki elfordul tő

lük.
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Sokunknakemlékezetes
a hitoktatással kapcso
latos rendelkezés 1975
ből. Látszólag nagyobb
szabadságot kapott az
egyház, valójában még
inkább korlátok közé
szoritották.

Az egyház "szabad
mükiidése" szabadab
bá vált-e?

Hogyan látjama"a kis
lépések politikáját"?

A felszínt békésnek
tüntették fel. Mi tör
tént a mélyben?

Ez nagyon ravasz dolog volt. Már a tárgyalások közben gyana
kodtunk, hogy itt még jobban elfojtják a hitoktatást, s ebbe bele
menni öngyilkosság lesz. De olyan szövevényesen adták elő, hogy
eleinte azt gondoltuk, most felszabadulunk egy kicsit. Csak a végén
ismertük fel, mennyire becsapnak bennünket. Akkor azonban már
annyira erőszakolták, hogy el kellett fogadni. A civilek számára
végképpen lehetetlenné tették a hitoktatást, listákat kértek minden
tanulócsoportról. Ekkor fojtották meg végleg a hitoktatást.

Az egyház szabad működése senunivel sem jelentett többet,
mint korábban. A templomok nyitva voltak, ami én szerintem óri
ási dolog volt, hiszen egyes országokban azoknak jó részét is be
zárták. Az egyház hitoktatással is tudott foglalkozni, igaz, rendkí
vül sok nehézség közepette. Az iskolai hittan is megmaradhatott.
bár folytonos zaklatásnak kitéve. S folyhatott a plébániai hittan is,
bár igen sokáig csupán a templomban, télen, hidegben is. Nagy
eredménynek számított, amikor megengedték, hogy a plébánia
épületében tartsák a hittanórákat.

Az volt a baj, hogy részünkről egyetlen kritikus szó sem hang
zott el. Ki kellett volna fejezni fájdalmunkat az egyházat ért jogsér
tések miatt - dehát ez abban a légkörben lehetetlennek látszott.
Különösen bántó volt, hogy a televízióban az egyház és a kormány
zat jó kapcsolatát illusztráló híreket közöltek. a valóságban, a "te
repen" számtalanszor kénytelenek voltunk megtapasztalni, hányfé
leképpen és milyen rafináltan akadályozzák a szabad hitéletet. Sok
szor még a legelemibb jogokat is elvonták. főleg a hitoktatásban.
Amikor Kádár Rómába látogatott és a hírt hozták a magyar újsá
gok, Komlón egy markos bányász bement a pártközpontba, és a
párttitkárt úgy fölpofozta, hogy na. A maga főnöke,mondta, egyez
kedik a pápával, nekem meg elvették az állásomat. mert a gyereket
hitoktatásra járattam.

A "kis lépések politikája" szellemes ötlet volt, de szemfényvesz
tés. Minden kis engedmény fejében dicshimnuszokat kellett zenge
ni az állam és az egyház jó viszonyáról. A Kathpress akkori főszer

kesztője, König bíboros barátja, Richard Barta ezt mondta róla:
"Kleine Schritte, keine Schritte" - a kis lépés nem lépés. Amikor
az egy helyben topogás mindenki előtt nyilvánvaló lett, le is járatta
a püspöki kar tekintélyét.

Sok hűhó senuniért. A legkisebb engedmény nyomán is na~y

zenebonát kellett csapni, holott lényegében semmi sem történt. En
is sokat szenvedtem a kis lépésektől. mert nem lehetett semmi új
kezdeményezést előhozni. alapvető szabadságjogainkra hivatkozni.

A hitélet szabadságát észrevétlenül kötötték gúzsba. A hazugság
vitrioljával volt leöntve minden. Az embert kifordították a szemé
lyiségéből. A békepapokkal is ez történt.
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Az imént a békepap
ságra utalt Püspök Úr.

Mi történt 1990 után?

Csupán egyetlen példát mondanék. Nagy botrány kerekedett a
máriagyűdi találkozóból is, amikor nagy méretekben elkezdtük,
1981 pünkösdjén. A titkárommal, Bíró Lászlóval márciusban ösz
szehívtuk a fiatalokkal foglalkozó papokat, s megbeszéltük, ho
gyan lehetne az ifjúságot összeszedni, legalább egyházmegyei szin
ten. Megegyeztünk a pünkösdi találkozóban Gyűdön. Korábban is
voltak itt már találkozók, de nagyon csöndesen. Most nyíltan akar
tunk kilépni. Aláírtam a meghívót, s a titkárommal megbeszéltük:
csak akkor küldje szét, áprilisban, amikor én nem leszek idehaza. Ja
pánba utaztam. Amikor hazajöttem, egy találkozó után nálam vacso
rázott az Egyházügyi Hivatal elnöke és a helyettese. Nagyobb társaság
volt együtt, s az elnökhelyettes egyszer csak elkezdett kiabálni a tit
kárommal: milyen összeesküvés készülődik itt? Hirtelen azt sem tud
tam, miről van szó, Nem sokkal rá négyünket behívtak az Egyházügyi
Hivatalba, s Miklós Imre ott úgy lekapott, mint egy taknyos gyereket.
Kénytelen voltam hazatáviratozni, hogy a program elmarad. Idehaza
meg a szervezők úgy döntöttek, hogy a programot elhagyják, de a
találkozót megtartják. Fáklyás körmenetet terveztek volna, de a ható
ságok a lengyel példára hivatkozva tüntető felvonulástól tartottak.

A legveszedelmesebb az volt, hogy bizonyos békepapi csoportok
külön klikkekben álltak össze és tevékenykedtek. Nevesebb szemé
lyiségek maguk köré vonták a hatásosabb embereket, és a püspökre
is nyomást kívántak gyakorolni diszpozíciók alkalmával. Klikksze
rű láncolatban érték el azt, hogy elvhű barátaikat jobb helyekre
vagy a városokba juttatták. Ennek ugyanakkor értékes velejárója is
volt: hatásos és eredményes emberek a falvakba kerültek, ahol igen
áldásos munkát tudtak kifejteni.

A békepapok ügye megnyugtatóbban és gyorsabban rendező

dött volna, ha nyíltan és őszintén megvallották volna, például a
püspöküknek írt levélben, hogy tudjuk: hibát követtünk el, kűlső

kényszer alatt álltunk, de bocsánatot kérünk a püspöktől, a papok
tól, a hívektől. Ennek meg kellett volna történnie. Sommás ítéletet
ugy,anis szinte lehetetlen mondani fölöttük, annyiféle foka és for
mája volt az államhatalommal való együttműködésnek,s annyiféle
motívum vezette azokat, akik erre vállalkoztak. Nehéz utólag el
dönteni, melyiküket indított naiv jószándék, kit mivel kény
szerítettek, ki került a hatóságok hálójába kényszer hatása alatt.
Ezeknek a tisztázása mindmáig nem történt meg. Igen fájdalmas,
hogy a magyar katolikus papság létszáma alig kétezer, s belső bé
kére és egyetértésre még mindig nem lehetett eljutni.

A régi súlyos vétkek és foltok eltüntetéséhez szerintem a püspö
ki kar is hozzájárulhatott volna avval, hogy közös nyilatkozatban
kínyílvánííja, hogy tudomása van a régi visszaélésekről. de mivel
megbánták tetteiket, az egyház eltekint attól, hogy büntetéssel sújt
sa azokat, akiket rossz útra vezettek.
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Ezzeláttértünkajelen
re. PüspökÚr a II. Va
tikánizsinat idején ke
rült a magyar egyház
vezetői közé. A harma
dik ülésszaktól kezdve
személyesen is részt
vehetett a zsinaton, s
aztán sok külső-belső

nehézség közepette
küzdött annakérvény
re jutásáért hazánk
ban. 7öbbször leírta,
hogy a zsinati szellem
még mindig nem járta
át egyházunkat. Ma
hogyan látja ezt?

Mit kell tennieaz egy
háznak, a keresz
tényeknek?

Mi a szerepe a laiku
soknak a mai magyar
egyházban?

A zsinat egy dologban hozott átütő változásokat: a liturgiában.
Nem valósult viszont meg a belmisszióban. Abban, hogy egymás
felé nyitottak legyünk, közös célok felé törekedjünk, együtt, egy
másért. A zsinat világtörténelmi jelentősége az, hogy új társada
lmat, új emberi közösséget álmodott meg. A reneszánsz óta érlelő

dik Európában az egyetemes testvériség eszméje, csakhogy mind
máig nem valósult meg. Ez a folyamat időközben elszakadt az egy
háztól. A zsinat rámutatott a humánum keresztény gyökereire, s
határozottan kinyilvánította, hogy az egyház minden erejével részt
vesz egy humánusabb társadalom felépítésében. Ez a társadalom
azonban mindmáig nem született meg.

Miért nem? Mert nem fedeztük fel azt az embert, aki a huszadik
századot túlélheti. Nem fedeztük fel azt, hogy egymásért vagyunk.
Az erkölcsiség ott kezdődik, hogy a másik embert ugyanolyannak
tekintem, mint magamat; vagyis a másik ember érdekét a magam
érdekévé tudom tenni, a magam érdekét pedig a másik ember ér
dekévé. Ezt nem látom megvalósítva még az egyházban sem. Majd
nem úgy mondanám, hogy ott vagyunk a templomban, közösen
énekelünk és imádkozunk. De ha már kijöttünk, nem ismerjük meg
egymást, még csak nem is köszönünk egymásnak. Tehát ez nem
közösség,

Nem vagyunk tisztában az egyház hivatásával. Ez a nagy baj.
Az egyház hivatása az, hogy olyan új társadalmat létesítsen, amely
erkölcsös akar lenni. Amelyben egyik ember a másikért akar tenni.
A harmadik évezredet ezzel kell kezdeni - a pápa is folyton ezt
sürgeti. Valóban új embemek kell születnie: olyan új emberközös
ségnek, amelyben az emberek képesek egymásra figyelni, egymást
tisztelni, egymásnak megbocsátani. Ez csak a keresztény erények
gyakorlása által lehetséges. Sajnos, az egyházon belül sem gyako
roljuk ezeket eléggé. S itt a papságot még nagyobb felelősség ter
heli, mint a laikusokat.

Ha visszatekintünk az elmúlt negyven évre, bizony, a laikusok
közül sokan többet tettek és tesznek az egyházért, az egyház jövő

jéért, mint sok pap. Tudom jól, persze, milyen nehezen vészelte át
a papság is ezt az időszakot. Szinte semmit sem lehetett csinálni. A
fiatalok mégsem hagyták magukat. Gondolok itt a máriagyűdi if
júsági találkozókra, a sok száz fiatalra, akik akkor is eljöttek sátrak
kal, együtt elmélkedtek, imádkoztak, amikor ezt tilalmazták, vagy
legalábbis akadályozták. Ezek a fiatalok a másikban olyan értéket
találtak, hogy azt semmiért oda nem adták. Gondolok a felnőttekre,

elsősorban a magyar asszonyokra, édesanyákra: össze-összejöttek,
imádkozták a rózsafüzért, elmentek búcsújárásra.

A papságban akadnak, akik félnek attól, hogy át kell adni a ha
talmat, vagyis meg kell engedni, hogya laikusok beleszóljanak a
dolgokba. Szörnyű állapotot kényszerítettek ránk a múltban: negy-
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Mit üzen Püspök Úr
a mai egyháznak?

Hogyan segítheti a ke
reszténység a régi-új
Európa jelépülését?

ven éven keresztül a derék laikusok nem juthattak szóhoz, Nem
fordulhatott elő, hogy terveiket, ötleteiket a papokkal megbeszél
jék. Pedig a laikusok gondolkodtak; tudták, hogy az ő egyházukról
van szó, és sok mindent csináltak önállóan, néhány bátor és buzgó
pap közreműködésével.Nagyon érdekes az, hogyan alakultak ki az
egyházközségekben a vallási közösségek. Mindig úgy, hogy az
egyik család vonzotta a másikat. A családokon, a barátokon keresz
tül találkoztak. Így alakult ki egy elkötelezett réteg, amely a saját
felismeréséből, erejéből, nem a papok biztatásából tudott közössé
get produkálni. És ez a közösség ma is itt van, s ez lehet a magja
az egyház megújulásának.

A jövő reménységével, a fiatalokkal kezdeném. Aggasztó a ma
gyar ifjúság erkölcsi süllyedése. A vallás nélküli nevelés tönkretette
az emberekben az erkölcsi felelősséget. Különösen a fiatalok hely
zete sivár. Sokan közülük alkoholisták, drogosok, lézengők lettek,
a tudományok, a művészetek többségüket nem érdeklik. Némelyek
csoportokba verődve fosztogatnak, rabolnak, fenyegetnek másokat.

Hitelesen és meggyőzően meg kell szólítanunk a fiatalokat. Meg
kell nyernünk a szívüket, hogy rátaláljanak az igazi értékekre, az
élet valódi szépségeire, a másik ember megbecsülésének és szere
tetének örömére. Hadat kell üzenni a közömbösségnek és a felüle
tességnek, még az egyházon belül is.

A régi Európa értékeit veszítve csődbe jutott. Vissza kellene ál
lítanunk régi arculatát. Ebben legkiemelkedőbba helyesen értelme
zett szabadság. Az elmúlt évtizedekben nem voltunk szabadok. Er
re vágyódtunk, s ha ezt elérjük, akkor már jó úton járunk. Az igazi
szabadság a belső szabadság, amikor saját belső szenvedélyeinktől,

rabságunktól, az önzéstől, az élvezethajhászástól tesszük magunkat
szabaddá. Az egyház a lelkiismeret szabadságát hirdeti a fiatalok
nak, de szüleiknek is. Gyermeküket gondosan nevelő szülőkre, a
jövő nernzedékért dolgozó lelkiismeretes pedagógusokra van szük
ség - a jövő társadalmáról van szól

Ez a belső szabadság szorosan kapcsolódik a "másság" elisme
réséhez. A másik embert is úgy kell szeretni és becsülni, mint ön
magunkat: az ő érdekeit úgy tekintem, mint saját magam kívánsá
gait, sőt érdekét a sajátom elé tudom helyezni. A sportban "fair"
játékról beszélnek. Saját életünket csak úgy bontakoztathatjuk ki,
ha másokkal közösségre lépünk. Amilyen mértékben közösséget
tudunk teremteni, olyan mértékben lesz Európa újból a régivé, ahol
a nemzetek szerették egymást, a nernzetiségeket megbecsülték,
tiszteletben tartották.

A keresztények életének középpontjában Jézus Krisztus áll, aki
az Isten és ember szeretetének legmagasabb fokát hirdette és való
sította meg. Az ő lelkületére törekvő keresztény közösségek lehet
nek az embertestvériség kovászai világunkban. Nem mindenki val-
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lásos, s a II. Vatikáni zsinat szerint tiszteletben kell tartanunk a nem
vallásos embereket is. A vallásos ember azonban könnyebben oldja
meg saját nehézségeit, és veszi magára felebarátja gondjait is. Ha
újból Európát akarunk, akkor újra embertestvérekké kell lennünk.
Vannak, akik ma is félnek a vallástól, s keresztény kurzust emle
getnek, amiből mindnyájunknak elege volt. Reméljük, hogy napja
inkban nem éled újra semmilyen, vallásos mázzal bekent politikai
kurzus, amely valójában nem a másikat szolgálja, hanem önmagát.
Szent Ágoston a rossz pásztorokról beszél, akik őrzik ugyan a nyá
jat, de maguknak tartják meg a juhok tejét és gyapját. Ilyen veze
tőkre nincs szükségünk.

Mi a szolgálat szellemét szeretnénk elterjeszteni. Annyit érünk,
amennyit a másikért teszünk, mert másokért kell élnünk: a szülő a
gyermekéért, a gyermek a szüleiért, a férfi a feleségéért, az asszony
a férjéért és mindketten gyermekeikért. Szolgálnunk kell a népet,
fel kell karolni a szegényeket, vigasztalni kell az elhagyottakat, meg
kell szólítanunk a sebzett lelkű bűnösöket, a válságban szenvedő

ket.

Választások előtt áll az Az egyháznak bátran, építően, az emberi személy, az élet, a köz-
ország. jó védelmében bele kell kapcsolódnia az egész társadalmat érintő

kérdések megvitatásába. Elsősorban az egymásért és a jövőért való
felelősségvállalástkell sürgetnünk. Ilyen szétesetten nem élhetünk
tovább. Az egyház elsősorban arra szólít fel, hogy mindenki .tartsa
kötelességének a választásokon való részvételt. Sem lekicsinylés,
sem tunyaság, sem érdektelenség nem tarthat bennünket távol az
umáktól. Nem nézhetjük passzívan hazánk ügyeinek alakulását,
hanem keresztény felelősségtudattalkell küzdeni a jobb, a tökéle
tesebb emberért. Az egyház nem áll ki egyik párt mellett sem, ha
nem arra buzdít, hogy azokra szavazzunk, akik erkölcsösek, felelő

sen és öntudatosan vállalják a magyar jövő építését.
Bármilyen párthoz tartozzék is valaki, vagy pedig legyen pár

tonkívüli, egyvalamiért mindannyian felelősek vagyunk, s ez a
közerkölcs. Közjó és közös felelősségvállalásnélkül nem lehetséges
társadalmi élet, nem születhetnek törvények, mindenkit kötelező

jogrend. A kommunizmus bukása utáni újjárendeződésben az a
nagy kérdés, miben is áll a közjó. Hol található az a kötelező erő,

amely a közösség érdekében közös cselekvésre indít. A gazdasági
és társadalmi szétesés mellett az erkölcsi összeroppanás sújtotta
legjobban az országot. Ennek gyógyítása nélkül nem orvosolható a
másik két baj sem. Az egyház az erkölcsöt erősíteni akarók gyüle
kezőhelye, s erre törekszik az egész társadalomban is. Ahogyan a
pápa fogalmazta legújabb enciklikájában: "Csak a mindenkor és
mindenki számára kivétel nélkül érvényes törvényeket elismerő er
kölcstan képes arra, hogy a társadalmi élet etikai alapjává legyen
nemzeti és nemzetközi síkon egyaránt."
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