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Érsek Úrnovemberben
tölti be 70. életévét. Je
lenleg Németország
apostoli nunciusa. Ho
gyan jutott el e fontos
feladathoz? Beszélhet
ne röviden életér61?

Hogyan került Érsek
Úra pápai diplomáciai
szolgálatba?

Ezután következett a
diplomaták életformá
ja.

Kada Lajos érsekkel
1924. november IB-án születtem, a budapesti Zrínyi Gimnázi

umban érettségiztem 1942-ben. Az esztergomi szemináriumba je
lentkeztem s egy évet töltöttem elott papnövendékként. 1943
ő sz é ri fölkerültem Pestre mint a Pázmány Péter Tudományegye
tem Hittudományi fakultásának növendéke. 1945 vége felé Mind
szenty József hercegprimás úr Rómába küldött a Német-Magyar
Kollégiumba, hogy a Pápai Gergely Egyetemen folytassam teoló
giai tanulmányaimat. Doktori disszertációm megvédése után öt
nappal az akkori külföldi magyarok apostoli vizitátora, Zágon Jó
zsef prelátus kinevezett az itáliai magyar menekültek lelkipászto
rává. Akkor még sokan voltak menekülttáborokban Trieszttől Sa
lemóig és még délebbre. Utána a Caritas Internationalisnál dol
goztam.

Mondhatni a véletlenen múlt. A Római Magyar Pápai Intézet
ben részt vettem egy vacsorán, 1955-ben. Az ottani magyar pa
poknak, akik tanulmányaikat Rómában végezték, olasz nyelv
tanfolyamot tartott a pápai di;Plomáciai munkára előkészítő aka
démiának egyik növendéke. En olaszt már a gimnáziumban ta
nultam, meglehetősen jártas voltam benne, így csak vendégként
voltam ott a vacsorán. A végén azt kérdezte tőlem: nem lenne
kedved idejönni hozzánk az Akadémiára? Mondom: nemigen
gondoltam rá, s különben is hogyan kerülhetnék én oda? E talál
kozás után, 1955 szeptemberében behívó érkezett felvételi vizsgá
ra. Két évet töltöttem a Pápai Egyházi Akadémián, elvégeztem
közben a jogot, amiből doktoráltam is. 1957-ben bekerültem az
Államtitkárságra.

1959-ben megkaptam kinevezésemet az első külföldi állomás
helyemre, Pakisztánba. Három évet töltöttem ott. Nagyon meg
szerettem azt a szegény országot, ahol annyi kedvességet talál
tam . Onnan 1962-ben Skandináviába helyeztek. Öt ország
Finnország, Izland, Svédország, Norvégia és Dánia - tartozott
hozzánk. 1964 elején ide kerültem Németországba. Hét évig dol
goztam itt, egy igen jó főnökkel. Majd a Fülöp-szigetekre kaptam
áthelyezést. Akkor indult oda VI. Pál pápa. Azt a feladatot kap
tam, hog y segítsem utazásának előkészítését.Közben azonban sú
lyos hepatitisszel kórházba kerültem, és a pápa útja is elmaradt.
Nem sokkal később Argentínába kerültem, ahol mindössze hét
hónapot töltöttem. Visszahívtak Rómába az akkor alakult Cor
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Érsek Úr volt a Szent
atyamagyarországi lá
togatása alkalmával a
"pápa magyar hang
ja",

Érsek Úr fólszentelt
püspök, s ugyanakkor
hivatásos diplomata.
Hogyanfér össze a Va
tikán-állam Krisztus
Misztikus Testével?

Az egykori nagyhatal
mi státuselvesztéséból
milyen tanulságokat
vont le a II. Vatikáni
zsinatutánújjászerve
ződött egyház?

Mennyiben segítette
az egyháziállam Isten
országának terjedését a
középkorban, vagy
mennyiben gátolta
azt?

Unum Pápai Tanácsba. Itt kaptam meg aztán 1975-ben kinevezé
semet tibicai címzetes érseknek és Costa Rica-i nunciusnak. Ma is
szeretettel gondolok az ott töltött hosszú időre. A legbékésebb,
legdemokratikusabb ország még talán ma is egész Dél-Ameriká
ban. 1984-ben innen hívtak vissza Rómába a Szentségi Kongregá
ció titkárjaként.

Újabb hétéves - számomra igen értékes időszak - követke
zett 1991-ig, hiszen Rómában az egész világgal érintkezünk. A
nemzetközi kapcsolatokon túl nagy feladatot jelentett a magya
rokkal való kapcsolat, hiszen ők a világ minden részéről szívesen
fordultak a Szentszéknél magasabb pozicióban lévő egyetlen ma
gyar honfitársukhoz. 1991 februárjában aztán már tudtam, hogy a
Szentatya ki akar nevezni ide Németországba, de közbejött az ő

magyarországi látogatása, amelyben segítségére kellett lennem.

Valóban így történt és talán elmondhatom: "egy jó duót" alkot
tunk. Ami engem igazán meghatott, az az odaadás, türelem és
alázat volt, amellyel a Szentatya a magyar nyelv tanulását végez
te. Mindent elkövetett azért, hogy legalább részeket olvashasson
magyarul az előkészített beszédekből. Csodáltam a türelmét, az
időt, amelyet erre fordított és az alázatot, amellyel az én javítása
imat elfogadta. Úgy tudom, hogyamagyarok is szívesen fogad
ták ezt a megoldást.

Krisztus Misztikus Teste, az egyház, földi valóság, történelmi
képződmény is, s ennek egyik folyománya, gyümölcse a Vatikán.
A Vatikán mint független állam, hatalmát mindig elsősorban arra
használta, hogy különböző időkben különböző módokon, az
időknek megfelelően biztosítsa a pápák működését az egyház
függetlenségéért. A középkorban nagyhatalom volt, a mai vatiká
ni állam viszont egészen más.

Elsősorban azt, hogy el kell választani az egyházat az államtól.
Ami nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának együtt, mert hiszen
mindkettőjűk célja az emberek szolgálata, mindkettőjük működé

se az emberre irányul, az ember jólétére törekszik. Értelmetlen és
igen káros lenne, ha ez a két nagy szervezet - az állam és az
egyház - egymás ellen küszködne, a közös cél ellen, az ember
java ellen.

Elég belenézni a történelembe, hogy a választ megkapjuk.
Szükség volt arra, hogy az egyház minél hatékonyabb eszközök
kel tudja terjeszteni a hitvallást, az Evangéliumot, a kultúrát. Hi
szen a kultúrának az egyik legnagyobb terjesztője a középkorban
éppen az egyház volt a maga különböző szervezetein, elsősorban

a szerzeteken keresztül. Az egyházi állam is segítette őket a kü
lönböző világi hatalmakkal szemben, hogy tudják teljesíteni a
maguk küldetését, és így az emberek javát szolgálhassák.
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A1anapság gyakran
mondják, hogy az ál
lam: erőszakszervezet.

Kérdés, hogyhaazegy
ház mint politikai ha
talom megjelenik, ez
nem hitelteleníti-e az
egyház eredeti múkö
dését? Elképzelhető-e

egyCivitasDei,"Isten
Aliama" itt a fdldön?

Említette Érsek Úr az
egJjház és az állam
szétválasztását. Ez el
vilegígyvan,vagyleg
alábbis így kellene len
nie, de gyakorlatilag
nagyon különböző má
don valósult meg az
egyes országokban. A1i
lenne az optimális
megoldás?

Diplomácia és lelki
pásztori munka ho
gyan kerülhet szinté
zisbeegymással? Nap
jainkban egy-egy or
szágban a föltámadt
Krisztus jelenlétét ho
gyan testesítheti mega
nunciatúra és hogyan
a lelkipásztorok?

Szent Ágoston Civitas Dei-je egy nagy, szent eszmény, amely
nek megvalósítása talán majd az idők végén válik lehetségessé.
De mindig szem előtt kell tartanunk ezt az inkarnációt, a megtes
tesülést az emberi történelemben, amely egyedül az Istenfia em
berré testesüléséhez hasonlítható. Ebben az emberiségben él az
egyház, Krisztus Misztikus Teste, nem fölötte, alatta vagy mellet
te. Kétszáz vagy ezer évvel ezelőtt ugyanúgy volt ez, mint ma,
1994-ben. Mindazzal a hátránnyal, előnnyel, megszorítással
együtt, amit a történelemben való élet jelent. Ha ezt az ember
nem érti meg, akkor nem érti meg azt, hogy az egyház: Krisztus
Misztikus Teste; nem érti meg azt a misztériumot, hogy az em
berré lett Krisztus él tovább közöttünk, emberekben, emberek ál
tal. Emberi és isteni elemekből áll az egyház: ez az egyház nagy
misztériuma.

Az egyház ma nyíltan kimondja, hogy bármely rendszerrel
együtt tud élni, ha az biztosítja az alapvető emberi szabad
ságjogokat, s azokkal együtt a vallásszabadságot és így az egyház
működési lehetőségét. Az optimum csakugyan különbözőképpen

valósulhat meg. Ahol összeütközések vannak, ott keresni kell a
megoldást. Valamiképpen kompromisszumra jutni: konkordátu
mok, szerződések, megegyezések egyengethetik az utat az ilyen
ellentéteknek és problémáknak a megoldásához. Egy országban
sincs annyi konkordátum, mint éppen Németországban. Az egy
ház és az állam el van ugyan választva, mégis közösen akarnak
az ember javán dolgozni. Meg kell tehát oldanunk azokat a prob
lémákat, amelyek felmerülnek a két közösség: az állam és az egy
ház között, hiszen mindkettő az ember szolgálatában áll. Ilyen
kérdések: a hadseregben, a rendörségnél. a fegyházakban való lel
kipásztorkodás, az iskolakérdés, a hitoktatás, az egyházi adó ren
dezése, az egyház közjót szolgáló intézményeinek állami támoga
tása. Lehetövé kell tenni az egyház számára a szociális, karitatív
tevékenységet. Éppen Németországban hangoztatja az állam ál
landóan: fönn akarjuk tartani az egyházi adó mai módját, mert
ezáltal tesszük lehetövé az egyháznak azt az óriási szociális, kari
tatív tevékenységét - a különböző intézmények százain keresz
tül -, amelyek különben az államra hárulnának, hatalmas terhet
jelentve az állami gazdálkodásnak.

E területen mostanában egészen konkrét feladatok foglaltak el.
Az elmúlt év január hatodikán adtam át a kancellárnak azt a nyi
latkozatot, amelyben a püspöki kar és a Szentszék kifejezi kíván
ságát új egyházmegyék alapítására. Ez a Német Szövetségi Köz
társaságban igen sok tárgyalással járt, hiszen minden szövetségi
tartománnyal külön-külön kellett egyezségre jutni az ottani püs
pökséggel kapcsolatban. Ha tetszik, ez diplomáciai tevékenység
volt: tárgyalások a központi kormánnyal és tartományi kormá
nyokkal. De hát miért tárgyalunk? Azért, hogy az egyház lelki
pásztori ténykedését és szabadságát biztosítsuk. Amikor azt kér-
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Van-e mód közvetlen
lelkipásztori tevékeny
ségre is?

Mindez hozzátartozik
a nunciusok[eladatká
réhez?

Néha elhangeanak
durva vádak is, hogy
a nunciusok nemcsak
jelentéseket küldenek
Rómába, hanem fejlje
lentéseket is.

dezik, diplomáciai tevékenységet folytatok-e, azt válaszolom: én
lelkipásztori tevékenységet folytatok, mert mindaz, amit teszek,
azért történik, hogy az egyház szabadon és nyugodtan fejthesse
ki a maga lelkipásztori tevékenységét. Ez az egyik része az úgy
nevezett diplomáciai tevékenységnek. Az egyház működési sza
badságát, a vallásszabadságot a maga különböző útjain, problé
máin és terein biztosítani.

Össze sem lehet hasonlítani az én munkámat egy világi diplo
matáéval. Eddig Németországban 27 egyházmegye volt. Ebből

25-öt meglátogattam. Minden ilyen egyházmegye látogatása 4-5
napos programot jelent. Ezt a püspök állítja össze, de én is meg
mondom, hogy kivel szeretnék találkozni, mit szeretnék látni.
Fölkeresem a szemináriumot, találkozom a szeminaristákkal, a ta
náraikkal, a teológiai fakultás tanáraival. a kanonokokkal, akik az
egyházmegye fő működési területeinek a vezetői Németország
ban. Nagy a befolyásuk, a felelősségük. Ök az egyes hivatalok
vezetői az egyházmegyei kormányzatokban, ahol százával van
nak a tisztviselők. A kölni egyházmegyének például nagyobb a
költségvetése, mint a Szentszéké. A központi kormányzatot gya
korlatilag a kanonokok irányítják, ezért igen fontosnak tartom a
velük való találkozást. Kikérdezem őket tevékenységükről, a föl
merülő problémákról, és így összképet tudok alkotni az egyház
megyéről. Fölkeresek aztán kontemplatív kolostorokat, katolikus
kórházakat, szociális intézményeket. Különös szeretettel látoga
tom meg a fogyatékosok intézményeit. Számomra az isteni irga
lom megtestesülései ezek a helyek, azokon a lelkipásztorokon és .
ápolókon keresztül, akik hihetetlen türelemmel és odaadással fog
lalkoznak a rájuk bízottakkal. A látogatások leginkább szentmise
keretében történnek. Természetesen prédikációval és utána nyílik
alkalom közös reggelire, beszélgetésre.

A nunciusnak feladata az, hogy beszámoljon a Szentszéknek
az egyház állapotáról az illető országban. Hogy aztán milyen mó
don teszi, az íróasztalától vagy pedig látogatások tapasztalatain
keresztül, ez tőle függ. Úgy vélem, hasznos, ha közvetlen kapcso
latba lépek az emberekkel, és megadom erre nekik is a lehetősé

get. Engem közvetlenül elérhelnek telefonon. Tudom, hogy ez
nem mindenütt van így. Ez néha terhessé is válik, mert az ember
sosem maradhat egészen nyugodtan, de azt hiszem, hogy jó és
hasznos.

Ha hozzám jönnek följelentések papok, egyházi személyek
vagy bárki ellen, először a helyi püspökhöz fordulok: ön ott van,
ítélje meg, hogyan válaszoljam meg. Ha tudja, oldja meg maga a
helyzetet. Ezt nagyra értékelik, mert nem a fejük felett küldöm el
Rómába az ügyet, hanem őket kérdezem meg. Ha szükséges, termé
szetesen közbelépek és megteszem azt, amit szükségesnek látok.
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Sokat emlegetjük ma
napság az inkulturáci
át. Hogyan látszik ez a
világegyház Jwrizontjá
ban?

Milyen az egyház kap
csolata a nyilvános
sággal?

Sok évszázados törté
nelmi hagyománya
van annak, hogy a
Szentszék követei jelen
vannak egy-egy or
szágban. Mit jelent ez
ma, amikor az egyház
csakugyan világegy
ház lett?

Végeredményben mindig megvolt az egyház működésében,hol
sikeresebben, hol kevésbé, de mégis az az igazság, hogy egy eu
rópai szellemű, liturgiájú egyház került el a világ nagy részébe.
Ne felejtsük el Bizánc befolyását sem. Még őseink is inkább a bi
zánci befolyás alatt álltak. Az igazi inkulturációs törekvés újabb
keletű. Például az én esetemben: voltam Dél-Amerikában és Eu
rópában, és egy országot szolgáltam Ázsiában - ott azonban
még a Vatikáni zsinat előtt. Egészen kis katolikus közösség él ott,
amelynek az ereje Rómához való hűséges ragaszkodásában rejlik.
Ha ez megszakad, nincs alapja. Ott az egyedüli inkulturáció a be
szélt nyelvben történhet, hiszen a lakosság legnagyobb része
analfabéta. A liturgiát tehát a helyi nyelven kellett ünnepelni. És
ez már igen nagy inkulturációs lépés. Európában viszont a régi
műveltség a meghatározó. Dél-Amerikában a zsinat után erősen

törekedtek arra, hogy a helyi kultúrát meghonosítsák a liturgiá
ban, az imádságban, az egyházi életben, a kisközösségekben. A
legerősebb törekvések természetesen Afrikában és Ázsiában van
nak - ezeket azonban közvetlenül nem éltem át. Érthető módon
Róma arra törekszik, hogy az egyház egységét megtartsa. Az in
kulturáció centrifugális mozgás. Ez erős feszültséget idézhet elő.

Én mint nuncius, mindig az egyik fő feladatomnak tekintettem az
egység megtartását a centrifugális erőkkel szemben. Ez azonban
nem uniformizálás. Németországban, a reformáció országában, ezt
különösen kell hangoztatni.

Nem a legjobb, sok, gyakran nemtelen támadás és kritika éri
az egyházat a sajtóban és a televízióban, ma pedig a tévé a világ
legnagyobb közvéleményformáló eszköze. Alig van este, hogy va
lamelyik állomáson az egyház ellen ne beszélnének. Mindig cso
dálom azokat a püspököket, papokat, keresztény értelmiségieket,
akik hajlandóak a képernyő előtt, az elvakult, szenvedélyes táma
dásokkal szemben védeni az egyház álláspontját,

Óriási súlyt ad a katolikus egyháznak, hogy egyetemes, és
hogy van egy, az egész világra szóló központia. Fontos ez dog
matikai szempontból, erkölcsi szempontból és az egyes államok
kal való kapcsolataiban is. Ha a Szentszék szerződést köt egy
kormánnyal, annak nemzetközi fórumok előtt is súlya van. Az új
kormányok igyekeznek nemzetközi szerződéseket kötni, a maguk
ázsióját emelve ezzel, és szívesen fordulnak ezért a Szentszékhez
ilyen szerződések megkötése érdekében. Ez viszont alapot ad a
helyi egyháznak, hogy hivatkozzék: maguk aláírtak egy nemzet
közi szerződést a Szentszékkel, a nemzetközi életnek egy szuve
rén személyiségével. És ez minden országra igaz. Magyarország
például nemrégiben kötött szerződést a tábori püspökségről. Ter
mészetesen az államnak mindig van módja arra, hogy megszegje
az elvállalt kötelezettségeket és a szerződéseket.
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A Szentszék milyen
központi szerveiveláll
kapcsolatban a nunci
atúra? Hogy áll az
egyházi adó ügye?

A nunciusok csak a
Szentszék utasításait
hajtják végre, vagy ki
kérik a véleményüket,
tanácsaikat is? Meny
nyire lehet az egész
egyházra érvényes,
egyetemes intézkedé
seket hozni?

Mindegyikkel kapcsolatban állunk, mindig a konkrét igények
szerint.

Németországban például a Keleti Egyházak Kongregációjának
kevés problémája van, mert nincsenek keleti szertartású egyhá
zak. Mégis előfordulnak olyan esetek, amikor azzal a kongregáci
óval is kell leveleznem. A Szerzetesek Kongregációjával is keve
sebb a dolgunk. Nagyon szoros viszont a kapcsolatunk a Nevelé
si Kongregációval. Nagy problémát jelentenek nálunk az egyházi
iskolák és főiskolák. Sok állami egyetemnek van katolikus fakul
tása. Egyre kevesebb a papi hivatások száma, s így egyre nehe
zebbé válik megfelelő, jó paptanárokat találni. A teológus hallga
tók többsége világi. Sokan közülük egyházi szolgálatba lépnek,
nem mint papok vagy szerzetesek, hanem a különböző lelkipász
tori feladatok ellátására, például mint lelkipásztori munkatársak.
Ami az egyházi adót illeti, nem tartom ideálisnak a német rend
szert. Eszerint aki nem óhajtja fizetni az egyházi adót, annak hi
vatalosan ki kell lépnie az egyházból. Az olasz rendszer szimpa
tikusabb: ott mindenki fizet valamennyi adót, és maga határozza
meg, hogy mire fordítsák: szociális célra vagy pedig egyházi cél
ra. A jelek szerint az olasz egyház nem jár rosszul ezzel a megol
dással. Biztosabb anyagi alapot kapott, mint eddig.

Újabban egyre fontosabb szempont a takarékosság, a munka
nélküliséget rögtön megérzi az egyház, mert csökken az egyházi
adó. Sokan aggódnak ezért a jövő miatt,

Egyik legfontosabb gondunk a paphiány. Érdekes viszont,
hogy a kontemplatív rendekbe ma is vannak jelentkezők. Örven
detes a laikusok bekapcsolódása az egyházi életbe. Mikor 3-4
egyházközség van egy papra bízva, akkor képtelenség a feladatot
a laikusok közreműködése nélkül elvégezni és sajnos, a veszély
fennáll, hogy ez a jelenség tovább fog terjedni.

Nem könnyű folyamat ez.' A németeknek mindig azt mondom,
ne feledjék el: nincsenek egyedül az egyházban. A katolikus egy
ház nem német, Róma az egyetemes egyházat tartja szem előtt, és
nem intézkedhet külön Németország számára. Egyszer egy sze
mináriumi látogatás alkalmával egy morális probléma került elő.

Az egyik szeminarista azt mondta: "Nem tudrta-Róma erre vo
natkozóan nekünk kűlön szabályt adni?" Erre azt mőndtam neki:
"Akkor nem lennénk többé egyetemes egyház, hanem csak német
egyház." Egy nagy és gazdag egyházban nagy probléma ez. Mert
természetesen szeretné a maga szempontjait előtérbe helyezni. Ez
is jól mutatja, milyen nehéz az inkulturáció. Például Pakisztán
helyzete egészen más, mint [apáné, Japánban egyre több japán
házasságkötés történik katolikus templomokban csak azért, mert
igen tetszik nekik a szertartás. Most igyekeznek ezt valamikép
pen rendszabályozni.
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Sokan beszélnek vál
ságjelenségekről a mai
egyházban. Valóban
válságban van az egy
ház? Milyen lehetősé

gek,kihívások vannak,
amelyek esetleg konti
nensenként eltérőek?

Az egyházban mindig voltak válságok. Soha nem volt abszolút
nyugalomban. Ma a kommunikációs eszközök révén a világ
olyan kicsinnyé lett, hogy amit Argentína megérez, azt két perc
múlva megérzi London, Róma és Budapest. Egy-egy helyi válság
nyomán mindenki megijed: fél, hogy bekövetkezik itt is. Ezért be
szélnek gyakran világválságról: mindenki értesül arról, ami a vi
lág másik végén történik, és magáénak érzi a problémát. De nem
szabad elvesztenünk a fejünket. Hasonló problémák, sőt nagyob
bak voltak a múltban is. Nem akarok optimista lenni, de szeret
nék józan maradni. Az egyházat folytonosan válságok kísérik, hi
szen emberekből áll. Nekünk bíznunk kell Jézus szavában: "Én
veletek vagyok a világ végéig." Veletek vagyok, és minden nap
átélem veletek ezt a válságot. És ha nem ma, de holnap vagy hol
napután megsegítelek titeket, hogy megtaláljátok a megoldást. Ha
végigtekintünk a történelmen, azt látjuk, hogy nagy emberek:
szentek, pápák, püspökök - a saját koruk problémáinak láttán
alkották meg azokat az intézményeket, amelyek hivatva voltak a
problémák megoldására.

Persze minden korban új kihívásokkal kell szembenézni, a ré
giek elévülnek és eltűnnek. De ez történik egy fával is: egy ágat
letörnek, utána jönnek új ágak és új gyümölcsöt hoznak. A mai
szerzetesrendek működése és célja egészen más, mint a régieké. A
régi rendek bizony kihalóban vannak, vagy pedig nagy nehézsé
gekkel küzdenek. Az én számomra azok a kis közösségek a jövő

reménységei, amelyek úgy jönnek elő, mint a gombák a föld alól.
Az egyház megszületése óta válságokkal küzd, mert a történelem
keresztútján jár. De bízik a föltámadt Krisztusban, aki legyőzte a
halált.
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