
JAKUBINYI GYÖRGY

Gyulafehérvári érsek Katolikus egyházunknak száz év óta sajátos, napjainkra már rész
leteiben is kidolgozott társadalmi tanítása van, amely a természetes
emberi értelemben és a kinyilatkoztatásban gyökerezik. Ez a tanítás
általános irányelvek formájában, a kor problémáira való megoldás
keresésben fogalmazódott meg a pápák enciklikáiban, nyilatkoza
taiban, valamint a II. Vatikáni zsinat tanításában.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar II. János Pál pápa Centesimus
annus kezdetű enciklikájában kinyilvánított kívánságának megfe
lelően megragadta a történelmi pillanatot, hogy a magyar társa
dalom számára jelentős és mélyreható változások következtében
előállt helyzet kapcsán "az Evangélium fényében értékelje az or
szág gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetét" . Tette ezt 
amint a pápák társadalmi tanításra való gyakori hivatkozás is
mutatja - a hivatalos egyházi tanításban fellelhető értékek konk
rét alkalmazásával.

A körlevél megjelenését követően számtalan - túlnyomórészt
pozitív - értékelés született, amelyhez, úgy gondolom, nem so
kat lehet hozátteni. Ha mégis véleményt kell nyilvánítanunk, fon
tosnak tartom felhívni a figyelmet néhány jelentős szempontra:

1. Amikor az egyház Krisztus utasítása szerint hirdeti az Evan
géliumot, akkor - ennek rendkívül jelentős momentumaként 
a megtérést hangs úlyozza. A megtérés pedig a bűnbánat szents é
gében az önmagunkkal való számvetéssel kezdődik, ami nem
csupán a jelenben tapasztalt hiányosságok feltárását, hanem a
múltban elkövetett tökéletlenségek fölötti bánkódást is magában
foglalja. Ez ad alapot arra a reményre, hogy Isten kegyelméből a
jelenből induló jövő emberhez méltóbb, Isten előtt kedvesebb le
gyen. Ehhez hasonlóan az egyház társadalmi tanítása, konkrétan
a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele sokkal hitelesebb le
hetne, ha a megtérésnek is hangot adna. Habár nem "bűnbako

kat" keres, mégis jó volna, ha először méltó önkritikát gyakorolva
nézne vissza, úgy vizsgálná azt, hogy az utóbbi évtizedekben ho
gyan felelt meg küldetésének, mennyire védelmezte a gyengék és
elnyomottak jogait, megvizsgálva azt is, hol késlekedett megtenni
ezt, vagy maradtak szavai üres formák.

2. Amikor a körlevél 36. pontjában utal arra, hogya "felebaráti
szeretet áldozathozatalt kíván", akkor a társadalmi, gazdasági és
kulturális változások egyik leglényegesebb feltételét említi. Sajnos
csak említi, mert megítélésem szerint túl kevés csupán megemlí-
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teni. Külön fejezetben kellett volna tárgyalni, helyzetképet és
szempontokat, illetve ajánlásokat adni.

3. Mivel Magyarország és Románia helyzete politikai és részben
gazdasági vonatkozások szempontjából is hasonló, a körlevél által
tárgyalt problémák számunkra is aktuálisak, és ezért a körlevél
anyaga jól használható, hasznos lehet. Azonban az a tény, hogy a
katolicizmus súlya a román társadalomban részben szám szerinti
aránya miatt, részben nemzeti kisebbségi voltunkból kifolyólag is
elenyésző, csak "belső használatra" teszi értékessé számunkra a
körlevelet. Elsősorban annak tudatosítására hasznos, hogy a társa
dalmi problémák megoldásában nekünk, katolikus magyaroknak
is feladatunk van.

4. Egy számunkra rendkívül aktuális és égető kérdésről, a nem
zeti és felekezeti kisebbségi helyzetről alig esik szó a körlevélben.
Bár egyrészt Magyarországon kisebb az aktualitása, másrészt a
magyar állam kisebbségi politikája példaértékű, mégis, meglátá
som szerint, amennyiben a körlevél a határokon kívüli magyarok
ról sem kíván elfelejtkezni (9. pont), úgy behatóbban kellett volna
foglalkoznia a kérdéssel. Ugyanakkor a cigányság demográfiai
robbanásának figyelembevétele és a magyarországi zsidó-magyar
kisebbség helyzete által a magyar társadalomban kiváltott viták is
ezt kívánták volna.

A körlevél átfogó módon tárgyalta a kommunizmusból a piac
gazdasági alapokon működő kapitalista társadalmi rendre való
átállásból adódó szociális, gazdasági, politikai és kulturális prob
lémákat és lehetőségeket. A gyakorlatba való átültetés következik.
Ez olyan lehetőség, amelynek megvalósításában az egyháznak is
szerepet kell vállalnia, ha nem akarja a szó és a tett közötti diszk
repancia vádját viselni.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Költő, író "Részint építő, részint viszont romboló események részesei va
gyunk" - mondatik ki mint alapdiagnózisa korunknak és helyze
tünknek a Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és testvérie
sebb világért! című körlevelében. Nem marad kétség afelől sem,
hogy döntő mértékben az egyház immár kétévezredes, az igazsá
gosságért folytatott harcának kiteljesedésérőlvan szó ebben a gesz
tusértékűnél jóval súlyosabb közbelépésben, amely az egység és a
béke forrásául is kínálkozik olyan pillanatban, amikor a konfliktu
sok a lét megannyi terén elkerülhetetlenül felmerülnek. Hiszen bár
mi legyen az új fejlemény - részint építő, részint romboló.

Mint erdélyi katolikus, a Trianon utáni nemzedékek egyik eme
letéről, óhatatlanul arra emlékezve fogadom magamba és gondo
lom át az egész kérdéskört, amelye század elején egyik fő-fő ag
godalma volt eleinknek: "Jaj, csak a fejekben ne váljék határrál. .."
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És vált bizony mégis. Ezért a magyarországi helyzetet, melyhez
ezer érzelmi, lelki-testi, szellemi szállal kapcsolódik eme egyik
különválasztott nemzetrész, a maga gondjainak hozzá-elemzésé
vel látja át igazán a '89 után szabadon hangoztatható "csak egy
séges magyar nemzet, magyar kultúra, magyar irodalom, magyar
satöbbi" illuzórikussá redukált gyakorlatának fényében.

A kelet-közép-eurápainak tételezett térség posztkommunista gya
korlata kicsi, jórészt némi választási naptárokat követő eltérések
kel, ugyanazokkal a megoldhatatlannak tűnő gazdasági, szociális és
kulturális gondokkal került szembe; megoldáskeresésük esélyei
eleve azonosak. Így az 1969-89 között beállt "helyezési sorrendet"
viszik, viselik tovább a világrangadókon. Számunkra speciális hát
rányt az hoz ebből kifolyólag, hogy a határok spiritualizálódásá
nak nagyhangú programja mellett a Nyugat gyakorlata a további
akban olyan diszkriminációt fog érvényesíteni a volt kommunista
tömb egyes országaival szemben, amelynek következtében Ma
gyarország és elcsatolt részeinek magyarsága az elmúlt 80 évhez
képest is "szétfejlődésnek" lehet alávetve.

Minden józan fő számára nyilvánvaló, hogy akik valami újabb
földi paradicsom-recepttel fölöslegesnek és mellékesnek látszó
nemzeti értékek és jellegek elhagyására biztatják a hiszékeny és a
jobb létre mindig kívánkozó milliókat (milliárdokat), pontosan az
olyan eszményeket is szívesen mellőznék, amelyekre a katolikus
egyházfő körlevele is, mint hagyományosan követett alapkövetel
ményekre épít. Ezek ama "romboló" események. Ez teszi sajnos a
történelemben százezredszer illuzórikussá a párbeszédet, ha sine
qua nonja valóban az emberek "jóakaratúsága". Mint minden kor
ban, a dolgok működőképességérőlaz arányok döntenek majd. A
megindult "örvendetes fejlődés" ellenére az arányok megint nem
a jóság oldalára hajlanak. Sajnos többször látszik úgy: nincs is ki
út, az ember szerkezetileg képtelen a tárgyalásra, így bármilyen
más megoldást előnyben részesít. A mai világban is az érzelmi ér
dekek kapnak - a látszat ügyes szervezése folytán - érthetetlen
prioritást, miközben a kalkulált hasznok és hatások mozgatják a
rugókat igazán. A világ annyira racionálisnak, veszettül anyagias
nak néz ki, hogy a legemberibb csoda, világvallásunk alaptörvé
nye, a szeretet - a látszatok szerint - még mindig távol áll,
hogy az ember belső természetéből "kormányra" kerülhessen.

Azért fontos mégis mindig, most is, ilyen intenzitással és követ
kezetességgel hangoztatni, mert az emberi lény átélés közben
épül fel, nemzedékről nemzedékre. Az élet egzisztenciális élmény.
A hit körülményeit igen, hitünket örökölni egyszerű, puszta in
formáció gyanánt - lehetetlenség. Minden kor embere hajlamos
volt a bizalomból s a félelemből is magába szívni iszonyú adago
kat. Mert minden kornak megvolt az alapos oka erre. Apolitikus
megpróbáltatások és szenvedések dolgában se fejlődés, se vissza
fejlődés nincs az emberi lét körülményeiben. Magának az emberi
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lénynek egyre több, felszínre törő, kiművelt és néha a túltenyész
tettség jeleként beomló képességei vetik fel a tévedések tévedésé
nek, a tagadások tagadásának, az elrévedések elrévedésének
újabb kérdéseit és állításait. Az a nagyon egyszerűnektűnő ténye
ző: a szeretet is, mely a katakombák népének segített megőrizni a
maga ábelségét Róma irtá-gesztusával szemben (különben egy
szerűen két Káin szimpla erőviszonyává redukálódott volna a
kezdet csodája, bája), a későbbi korokban mindmáig azzal semle
gesíttetik, hogy a szeretet lefegyverzőnek,a kiszolgáltatottság biz
tos útjának tüntetik fel a rettenetes tülekedésben. Korunk min
denképpen még ilyen közegnek számít... Az egyház példát mutat
hat, de valamennyi tagja helyett nem újulhat meg s nem szállhat
magába. Mint ahogy senki sem a más nevében.

A történelem (nagyon fentről és finoman): a befolyásért folyta
tott küzdelern, nem holmi csapatjáték, ahol a bármilyen okból
gyengéket, lemaradókat, megsebesülőket valami könnyben úszó,
végre egymásra találó (akár negyvennyolcas, akár nyolc
vankilences) illúzió szellemében feltáplálják és bevárják a bőség

kosaránál. Abban éppenhogy a fáraók óta a készenkapott. megka
parintott kincseket tárolják a szerenesés felülkerekedők. Így lesz
például a piramisokból arab műemlék.

A Trianonnal kezdődő fordulattal kapcsolatban - mely nagyon is
jelentős mértékben a római katolikus egyház nemzetiséghez kapcso
lódó mártíriumának és diadalmas problémavállalásának és megoldá
sának időszaka - soha nem viselkedhetünk úgy, mintha egyenesen
mi kértük volna, mivel azóta életenergiánk nagy része a következ
mények elhárítására, elviselhetővé tételére megy rá. Egy bár lelkileg
közös háztartás közlekedőedény rendszerére hivatkozva ezt szeret
nénk egybehangolni - ahogy arra oly határozott utalás történik a
Magyar Püspöki Kar körlevelében is - az anyaországi problémalá
tás minden alkalmával és fórumával. Erdély sosem volt olyan sarok,
ahol összmagyar ügyben hátat fordítottak volna. Ezért hívjuk fel a
figyelmet aggodalommal telve arra az egyes nyugati körök által is
osztott szemléletre, mely hajdan egyedül a magyarságnak nem en
gedélyezte a bűvös jelszóvá emelt nemzeti "önrendelkezést", most
meg bürokratikus ridegséggel megpróbálja az etnikai teljes tartalmát
az állampolgárira áthárítani.

A Magyar Püspöki Kar körlevelének egész szemléletrendszeré
ben és világot, országot, emberiséget megcélzó szemléletében biz
tosítékot látunk arra, hogy az egyház mindenkor kiáll a (bármi
lyen mértékű és bármily jelzőjű) kitaszítottakért. Ha együtt aka
runk élni, mert együtt kell - nem csak nekünk kell fegyelmezni
magunkat, jobbítani, engedni, hallgatni, elnézni, leírni, leszerelni.
Különben az idő sem gyógyít be semmit. A történelemnek nincse
nek kedvencei, s nem csak a történelem számára kell megőrizni

az igazság, méltányosság, testvériesség adatrendszerét. Hitünk
gyakorlata mindig ezt fogja szolgálni.
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A VAJDASÁGI PAX ROMANA

A Vajdasági Pax Romana szervezete 1998. január 17-én Tóthfaluban
megvitatta és értékelte a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a hí
vőkhöz és minden jóakaratú emberhez szóló Igazságosabb és testvé
riesebb világot! című körlevelét, amely a mai magyar társadalmat
elemzi. Az értekezletet megelőzően a helyi csoportok áttanulmá
nyozták a körlevelet, és véleményüket küldöttségek útján juttatták
el (Szabadka, Topolya, Újvidék, Temerin, Kikinda, Törökbecse). Az
írásos beszámolók és a vita alapján egy szerkesztőbizottság készí
tette el a nyilatkozatot. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy ez az ér
tékelés csupán a Pax Romana értelmiségének és szimpatizánsainak
a véleményét tartalmazza, tehát nem foglalja magában a Jugoszlá
viai Püspöki Kar, a papok, sem pedig a jugoszláviai katolikus hívők
álláspontját,

Öröm tudni, hogy a katolikus egyház is kezdeményezi a társa
dalmi megújulást, és e munkának maga is részese akar lenni. Ta
nújelét adta együttműködési készségének minden társadalmi té
nyezővel, felkínálja nekik jószolgálatait, szervezettségét és részvé
telét a társadalmi bajok, elsősorban az elszegényedés leküzdésé
ben. Határozottan körvonalazza a 21. században majd minden bi
zonnyal uralkodóvá váló szemléletet a társadalmi kérdések meg
oldásában; ennek lényege, hogy civil társadalmi szerveződési for
mákban gyorsabban és eredményesebben lehet hozzájárulni a
problémák megoldásához. Felelősséget érez a magyar társadalom
szellemi, erkölcsi és gazdasági fejlődéséért, és ezzel a továbbiak
ban is be kívánja tölteni azt a szerepet, amit már ezer éve gyako
rol a magyarság megmaradása és boldogulása érdekében.

A MKPK körlevelét tanulmányozva mindenkit megragadott an
nak szakszerűsége, tárgyilagossága, jobbítasi szándéka, több he
lyütt pedig őszinte őnkritikus állásfoglalása. Annak ellenére, hogy
a körlevélnek minden tételével egyet lehet érteni, elolvasása után
mégis felemásak érzéseink. Minden résztvevőnek ugyanis egyön
tetű megállapítása volt, hogy sajnálatos az a tény, hogy a körlevél
csupán egy fél mondatban (10. o.) foglalkozik a határon túli ma
gyarság sorsával. Annak ellenére, hogy a MKPK hatásköre és be
folyása nem terjed ki a Trianon után létrejött államok egyházme
gyéire, mégis szükséges lett volna odafigyelni a kisebbségben élő

magyarság jogfosztottságára, legalább annyira, mint amennyire
fölemeli szavát a Föld bármely pontján elkövetett embertelensé
gek ellen. Ha már nem áll módjában a MKPK-nak értünk is tenni
valamit, legalább buzdíthatná a magyarországi híveket arra, hogy
az országon kívül élő magyarságot is vegyék figyelembe, építse
nek vele minél szorosabb kapcsolatot. Számunkra az sem mind
egy, hogy a MKPK miként viszonyul a határon kívüli magyar hí
vők egyházi vezetőihez. A karitativ és a papi oktatási kapcsolato
kon kívül milyen formában kapcsolja be őket a magyarországi
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A társadalmi és
szociális helyzet

Állam és politika

egyházi élet érverésébe? Serkenti-e a papcseréket, az információ
cseréket, a különféle szintű munkatalálkozókat, megkérdezi-e
egyáltalán: ti hogyan éltek?

Hogy miként élünk, azt a bánsági küldöttek híven ábrázolták.
A körlevél hatására ugyanis az itteni hívők is megmozdultak, és
ezt a szellemiséget követve tették meg az észrevételeiket, vázolták
fel a jugoszláviai magyarság életkörülményeit és megoldást jelen
tő javaslataikat az igazságosabb és testvériesebb világ kialakítása
érdekében. Annak ellenére, hogy ők csupán a bánsági magyar
sorsot ecsetelték, ez a kép vonatkozik az egész jugoszláviai ma
gyarságra is, mint ahogy a többiek meglátása, véleménye is.

A bánsági és a szórványmagyarság elképesztőenelszegényedett.
E környezetben sokkal jobban észlelhető, hogy az elmúlt tíz év fo
lyamán fokozatosan csökkent a magyar foglalkoztatottak száma az
állami szerveknél. A menekültek aránytalanul nagy beáramlásával
és foglalkoztatásukkal ez az aránytalanság még fokozódott, és a
magyarság még nehezebb anyagi körülmények közé jutott. Figyel
met érdemel az a tény is, hogy az elbocsátásoknál vagy a kény
szerszabadságolásnál mindig a magyarokat sújtják. A termelőesz

közöket teljesen központosították, és az újbóli elosztáskor, új mun
kahelyek létesítésekor vagy a vállalkozások támogatásakor a ma
gyarok kedvezőtlenebb helyzetben vannak. Véleményünk szerint
ezek a megkülönböztető jogfosztások a forrásai a további nehézsé
geknek az oktatásban, a tájékoztatásban, a művelődési életben, a
vallás ápolásában és a hitoktatásban. Mindezt még fokozza a cse
lekvőképességünket és a megmaradásunkat veszélyeztető széthú
zás és a gyermekáldás nem vállalása.

Segítségre van szükségünk, főleg szakemberekre, mert nagyon
kevés a magyar közgazdász, a jogász, a pszichológus, az orvos, a
pedagógus és a műszaki értelmiség. A bánsági és bácskai püspök
nek, de a Magyar Katolikus Püspöki Karnak is oda kellene figyel
nie arra, hogy nem oly rég a Bánságban még 72 katolikus plébá
nia létezett. Sokat megszüntettek vagy összevontak, jelenleg csak
26 plébános teljesít szolgálatot.

A társadalom strukturális átrendeződése mellett a tudati átlé
nyegülés is igen fontos, ez ugyanis a feltétele keresztény öröksé
günk megőrzésének.Csak ennek birtokában építhetünk emberarcú
társadalmat, beszélhetünk egyén és közösség lelküsmeretéről, s él
hetjük meg teljességgel a szeretet parancsolatát. Nekünk a globális
világot a népek nagycsaládjaként kell megélnünk. Ezt kell tudato
sítani és népszerűsíteni, annál is inkább, mivel egyházunk ezt mint
"az emberiség legfontosabb hagyományát" jelölte meg.

Ne gondoljuk, hogy a kommunizmus bukásával a szürke egy
formaságba süllyesztő szándék veszélye is elhárult. A vajdasági
magyar politikai élet pluralizálódása a sokszínűség helyett hang
zavart hozott, az értelmiség és a polgárság zöme kivonult a közé
letből. Közös fellépés és hatékony cselekvés nélkül (a múltban és
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a jelenben elszenvedett traumáinkkal együtt, kiábrándultan) biz
tosan a végső erkölcsi torzulás felé sodródunk. Ha már a politikai
akarat nincs összhangban, akkor fogalmazódjék meg a társadalmi
akarat. Ezt célozta 1997 májusában a Szabadkán megtartott értel
miségi tanácskozás egyik javaslata egy Ideiglenes Magyar Tanács
megalakítására. Ezt sürgeljük mi is, s azt, hogy Erdély példájára a
mi választott képviselőink is számoljanak be a világi és egyházi
vezetők előtt elvégzett munkájukról. Igen fontos a délvidéki ma
gyarság nemzeti öntudatának felébresztése, ápolása úgy, hogy az
ne sértsen másokat!

Oktatás és kultúra A magyar nyelvű oktatás hatékonyságának növelése érdekében
a következőket kell érvényesíteni:

1. Az oktatási törvények előkészületeiben. kidolgozásában és a
tantervmódosításokban folyamatosan vegyen részt egy magyar
kisebbségi szakbizottság.

2. Az új tantervben kötelezően szerepeljenek a magyar identi
tástudatot szolgáló ismeretek, főként a történelem, az irodalom, a
képzőművészet, a zenekultúra, a földrajz és más olyan tantárgyak
területén, amelyek anyagában például jeles magyar származású
tudósokról, Nobel-díjasokról tanulhatnak a gyermekek.

3. Az iskolai dokumentációt - kivéve a bizonyítványokat 
csak magyarul vezessék a pedagógusok, amit a szerb nyelven ve
zetett dokumentációval egyenragúnak tekintsenek.

4. Az anyanyelven való képzés az óvodától az egyetemig min
den ember alapvető joga. Ez maradéktalanul érvényesüljön min
den szintjén az oktatásnak, de különösen a pedagógusképzésben.

5. Az oktatást csak olyan szakemberek végezhetik, akik anya
nyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet. Ha nincs megfelelő

szakember, akkor kűlföldről vendégtanárokkal lehessen pótolni.
6. A magyar tagozatok megnyitása és megtartása nem függhet

alétszámtól.
7. A kétnyelvű iskolák vezetőségében kívánatos a magyar nyel

vű szakember; ez nélkülözhetetlen az iskolapedagógus és a pszi
chológus esetében.

8. A magyar tagozatok szakfelügyelőjemagyar legyen.
9. A tankönyveket hazai magyar szerzők írják, vagy magyaror

szági tankönyvek használatát engedélyezzék.
10. A magyar diákoknak hazánk területén anyanyelven kell le

hetövé tenni a tanulmányi versenyt és a külföldi vetélkedökön
való részvételt, a pedagógusoknak pedig a továbbképzést.

Vallás és kultúra Az utóbbi fél évszázados vallásellenes propaganda olyan mód-
szert kényszerített rá az egyházra, amely szerint javarészt elméleti
szinten tartottuk magunkat vallásosnak. Ideje most már gyakorlati
téren meghatározni a vallásosságunkat, nemcsak szavakban, ha
nem az életben is. A céltalanság szedi áldozatait. A vallástalanság
méreg. Sürgősen tenni kell valamit a nevelés érdekében. Meg kell
határozni az egyházi munka modern kivitelezését. Ehhez szükséges
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az egyháznak mint intézmények a megreformálása, mert e nélkül
nem tud eleget tenni küldetésének.

A médiában az erkölcstelenséget népszerűsítik, s ehhez nincs
köze a pártrendszernek. Tiltakozni kell ellene.

A plébániákon pedig nagyon sokat lehet tenni. A hitoktatáson
kívül nyelvápolást lehet folytatni, oktatni lehet a magyar történel
met, népművészetet, zenét, képzőművészetet, általában a magyar
kultúrát, ezzel is segítve a nemzeti öntudat erősítését és a katoli
kus hívők, a magyarság megmaradását. Egyes falvakban példás
az együttműködés a plébániák és a művelődési egyesületek kö
zött, de nagyon elkelne az anyagi támogatás. Tehát a megmaradá
sunk érdekében meg kell tartanunk és fel kell újítanunk iskoláin
kat, templomainkat, művelődési egyesületeinket, ahol már elhalt,
ott újraszervezni az amatőr tevékenységet, és ehhez megszerezni
a megfelelő anyagi támogatást. Ezek nélkül nem tudunk megma
radni katolikus hívőknek és magyaroknak.

A gazdaság Gazdasági nehézségeink vázolásánál nemcsak az okoz gondot,
hogy a társadalom gyarapodásából mi magyarok mindinkább ki
szorulunk és elszegényedünk, de erkölcsi problémáink is vannak,
amire a körlevél sem adott megfelelő választ. Pedig ez az anyaor
szágban is létezik, sőt ott még kifejezettebben. A keresztény ember
ben mindennapi munkája során számos kétely merül fel, amire
nem tudja mindig megtalálni az igazi választ. Ilyen például a csa
lás. Nem szabadna adócsalást elkövetni, mert ezzel megrövidítjük
embertársainkat, akik az oktatásban, egészségügyben stb. dolgoz
nak. Tehát le a feketegazdasággal! De ha az adó 70%-át a rendőr

ségre, a hadseregre. golyóra, gyilkolásra, elnyomásra, a bűnözőkkel
való szövetkezésre fordítják, akkor...? Becsületes adófizetéssel segít
sük-e a gyilkos eszközök beszerzését, a hatalom és a maffia sajátos
ötvözetének gazdagodását?

Az élet nem csupán pénzből áll, hanem emberi összefogásból
is. A mindinkább elidegenedett világunkban sajnos a vállalkozók
és mások közötti emberbaráti, segítőkész kapcsolatok kihaltak.
Ezért csak önmagunkat hibáztathatjuk: miért nem tettünk többet
legalább a keresztény vállalkozók összefogása érdekében? Miért
zárkózunk be a saját gondjainkból kialakított ketrecbe? Mert na
ponta csak nagyon rövid ideig élünk igazán keresztényi életet. A
gondok elvonják figyelmünket mindentől, ami emberi, ami szép.
Nem nyugodhatunk bele. De bátorításra, serkentésre van szüksé
günk!

"A munka igen fontos eleme életünknek, nem válhatunk azon
ban ennek rabszolgájává. A túlélés kényszere vagy éppen a luxus
cikkek rnegszerzése, a meggazdagodás sok embert különösen
nagyerőfeszítésekrekésztet" - olvashatjuk a körlevélben. Nor
mális körülmények között helyénvaló megállapítás, de mi állandó
bizonytalanságban élünk, s ennél (a súlyos betegséget leszámítva)
nincs nagyobb földi átok egy vállalkozó számára. Vannak, akik
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azért harácsolnak, mert élvezik, de van egy másik szempont is: a
vállalkozó 10, 30 vagy 100 ember megélhetéséért felelős. Ök
ugyan megdolgoznak keresetükért, túlélésükért, de ehhez az ala
pot a vállalkozónak kell megteremtenie. Ha ma van 100 dinárom,
nem adhatom oda a rászorulóknak, hanem kuporgatnom kell,
mert holnap talán/bizonyára szükségem lesz rá! Ez a bizonyta
lanság átka! Létünket, viselkedésünket tehát nem csupán ember
ségességünk foka, hanem környezetünk hatása is meghatározza.
Tényként kell elfogadnunk, hogy a vállalkozókat nem lehet ke
resztények és nem keresztények csoportjába osztani. A környezet
mindkettőre gyakorolt azonos hatása elmossa közöttük a különb
séget. Sem az egyik, sem a másik nem tud már örülni barátja, üz
lettársa sikerének, inkább irigy. A hideg közegben még a meleg
szívű emberek is dideregnek. ..

Tényként kell elfogadnunk, hogy a gazdasági életben vannak
főbenjáró és bocsánatos bűnök, csínytevések és vétkek. Kinek-ki
nek a saját mércéje szerint. De az is egészen bizonyos, hogy a hí
vő ember döntéseit hite határozza meg. Sajnos ezekre a kérdések
re a körlevélben nem kaptunk semmilyen választ. Még elszomorí
tóbb, hogya Jugoszláv-Macedón Püspöki Kar sem hajlandó ezek
kel a gondokkal foglalkozni, pedig itt nagyobb volt a válság, a bi
zonytalanság, a tanácstalanság, mint Magyarországon. Több szük
ség volt/van a hétköznapi kérdések ilyen megvilágítására. A ju
goszláviai kereszténység eddig hiába várt ilyen megnyilatkozásra,
beszélgetéssorozat kezdeményezésére. Sajnos, továbbra is kevés rá
a remény. Pedig a papok, tanítók, orvosok sohasem voltak átlag
emberek. Rájuk mindig felnézett a nép. Ha erre módot és alapot
szolgáltattak...

Hogyan tovább a gazdasági élet területén?
1. Minél előbb létre kell hozni egy délvidéki vállalkozási sző

vetséget, integrálni a már meglévő vállalkozásokat vagy szakági
szervezetekbe tömöríteni.

2. Tőkére van szükség, ezért céleszközöket kell társítani egy ál-
talunk megalapított bankban. .

3. Serkenteni kell vidékünk fő termelési ágazatát, a mezőgazda

ságot, a feldolgozóipart és a kereskedelmet.
4. Előtérbe kell helyezni a külföldi (anyaországi) és hazai vállal

kozások vegyessé tételét.

Evangelizáció Melyek az elsőrendű jeladatok az egyházban?
1. Óriási a paphiány, amit elsősorban az egyházi struktúrák re

formjával (a cölibátus kérdése) kellene orvosolni.
2. Az egyház szervezzen magyar egyházi iskolákat, tanfolyamo

kat, az iskolán kívüliek (csavargók, gondozatlanok) számára ott
honokat, irányítsa a börtönviseltek, kiskorú bűnözők nevelését.
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3. Gondoskodjon külön rádió- és televízióműsorokról.

4. Szervezze meg a hitoktatást akár iskolákban vagy kívülük.
5. Vezesse be a családi hitoktatást szülők, nagyszülők vagy má

sok segítségével. Szakkönyvek nyomtatása, rádió- és tévéműsorok

támogathatnák ezt a munkát.
6. Szükséges a felnőttek evangelizálása templomi keretekben

vagy azon kívül, vallási oktatásuk és továbbképzésük.
7. Nagy gondot kell fordítani a papi hivatás népszerűsítésére,

terjesztésére, segíteni a papok munkáját.
8. Laikusok alkalmazása az egyházi életben, bárhol is lehetsé

ges.
9. Lelkigyakorlatos házak építése, lelkigyakorlatos mozgalmak

szervezése, terjesztése. Minden plébánián legyenek lelkiségi cso
portok.

10. Alkalmi évfordulók, zarándoklatok, lelkiségi előadások szer
vezése, városok, csoportok közötti kapcsolatok építése, nyugdíja
sok nyaraltatása, gyermektáborozások szervezése.

11. A karitatív tevékenységnek nagy jövője van. Alkoholelvonók
beindítása szükséges legalább a püspökségek keretében; ahol
szükséges, minden plébánián meg kellene nyitni az aggok ottho
nát. Az alacsony népszaporulat ismeretében, ilyen tragikus körül
mények között a művi vetélést nem elég sajnálattal tudomásul
venni/ hanem bölcsődéket kell nyitni, és támogatni a nagycsalá
dosokat. A gyermeknevelés elsősorban vállalás kérdése! Az egy
háznak szót kell emelnie az ellen a téves nézet ellen, hogy a gyer
mekvállalásnak kötelezően elszegényítő következménye van.

A jugoszláviai katolikus egyház a bonyolult helyzetben nem is
meri ki magát, ezért mély hallgatásba burkolózik. Történik ez ak
kor/ amikor a jugoszláviai társadalomban ismét nagymértékben
megerősödött anagyszerb radikalizmus, amely veszéllyel fenye
geti a katolikus közösséget. A Magyar Katolikus Püspöki Kar kör
levele lehetőséget nyújt arra, hogy a jugoszláviai katolikus egyház
is kiszabaduljon abból a letargiából, amely meggyengítette felelős

ségtudatát a hívők és a jóakaratú emberek közösségi gondjai
iránt.

Nyilatkozatunkat azért is tesszük közzé, hogy Jugoszlávia bács
kai/ bánsági és szerémségi részeiben magyar kisebbségünk életé
ben hozzájáruljunk az igazságosabb és testvériesebb világ kialakí
tásához.

BARTAL KÁROLY

Jászévári apát Köszönöm az Igazságosabb és testvériesebb világot! című püspökkari
körlevél egy példányát. Iparkodtam figyelmesen tanulmányozni.
De nem érzem magam hivatottnak értékelni. Arról viszont meg
vagyok győződve, hogy nagyon tárgyilagosan és átfogóan mérle-
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geli a helyzetet. A mi környezetünkben hasonló gondokkal találko
zunk.

Közismert dolog, hogy nálunk az ilyen jellegű kérdéseket fesze
getni nem egyszerű vállalkozás. Erről a kérdésről idézem a nagy
kaposi esperes-plébános, Gábor Bertalan szavait: "Sajnos, nem
minden politikus szereti, ha az egyház kimondja véleményét,
akár az abortuszról, a meggazdagodásról, akár az országlás mód
járól" (Új Szó 1998. jan. 13.). Mégis az elmúlt év vége felé, leg
alábbis ahogyan erről értesűltem. néhány szlovákiai püspök kör
levelet adott ki a gazdasági, erkölcsi, szociális kérdések helyzeté
ről Szlovákiában. Itt gondolok a besztercebányai, szepességi püs
pökök és a kassai érsek körlevelére. A többi főpásztor megnyilat
kozásáról ebben a kérdésben nincs tudomásom. Hogy egyes kő

rök hogyan reagáltak a püspökök megnyilatkozásaira, nem szán
dékozom részletezni. Csak a Vranov nad Toplou-i járási hivatal
elöljáróját említem. aki a kassai érsek, Alojz Tkác körleveléről el
ítélően nyilatkozott. Az egész ügyet politikai síkra terelte. Szerinte
az érsek úr az ellenzék szolgálatában áll. Úgy vélí, az érsek úr
epével írta a körlevelet (SME na vychode 1997. dec.)

Tudniillik a körlevélben az érsek úr említi az egyre romló szociális
helyzetet. Szaporodik az erőszak, a megfenyítés, a zsarolás. A priva
tizáció példája a gazdasági pazarlásnak, amely által egyesek millio
mosok lesznek, mások függőségbe kerültek.

A biztonság terén a körlevél említi a szervezett bűnözést. Úgy lát
ja, mintha Szlovákia a félelmetes gonosztevők találkozóhelye lenne.

A nemzetiségi kérdés tekintetében hangsúlyozza az érsek úr,
hogy keresni kell a szlovákok és a nemzeti kisebbségek békés
együttélését.

A továbbiakban a körlevél elemzi az erkölcsi hanyatlást, amely
főleg a médiának köszönhető, amely többé-kevésbé álcázva mér
gezi mindenekelőtt a fiatalok lelkét.

Végül az érsek úr a parlament figyelmébe ajánlja a felvázolt ba
jok orvoslását, majd felhívja a családokat, jobban figyeljenek oda,
mit néznek gyermekeik a televízió képernyőin.

Befejezésül az érsek úr kifejezi reményét, hogy ha mindnyájan
törekedni fogunk az erkölcsi értékek ápolására, megérjük társa
dalmunk egészséges fejlődését.

PUSS SÁNDOR

Ifjúsági referens,
Kárpátalja

Elolvastuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban kelt Igazságo
sabb és testvériesebb világot! címmel kiadott körlevelét, és egy, az or
szághatárokat tekintve nemzetközi, szellemében baráti katolikus és
magyar kiscsoport keretein belül megbeszéltük. Az alábbi gondo
latok, hozzászólások ennek az alakuló közösségnek a kikristályoso
dott véleményét tükrözik.
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Az 1. pont olvastán tisztáznunk kell identitásunkat, kik va
gyunk. A körlevél a magyar katolikusokat szólítja meg, majd a
"hazánk" fogalmat használja, értve ezen a mai Magyarország
földrajzi határait. Kívül rekedtünk, és ez fáj. Sajnos, nem ez az el
ső eset, hogy idegeneknek tekintenek bennünket a Kárpát-meden
cében: Magyarországon azért, mert "határon túliak" vagyunk,
"hazánkban", azaz aszülőföldünket, lakhelyünket jelenleg köz
igazgatásilag uraló (irányító) államban - és ebben az évszázad
ban már legalább négy ország polgárai lehettek a nagyszülő kort
megért emberek, holott lakhelyüket el nem hagyták - azért, mert
"idegenek", magyarok vagyunk. Saját szülőhelyünkön, lakhelyün
kön kisebbségnek tekintenek bennünket, pedig őslakosok va
gyunk. A média következetesen használja az ukrajnai magyar,
szlovákiai magyar, romániai magyar stb. kifejezéseket (olykor uk
ránoknak, ruszinoknak, szlovákoknak, románoknak titulálva azo
kat az embereket, akik ezeket a nyelveket nem is beszélik), holott
mi arra vagyunk büszkék, hogy őseink régen a felszabadító csa
patok elől, mi pedig most a nehézségek elől nem menekülünk
jobb megélhetést remélve Nyugat irányába. Mi mindig is kárpá
taljai magyarok, felvidéki magyarok, erdélyi magyarok, délvidéki
magyarok voltunk és vagyunk, és ez sokkal többet jelent szá
munkra - és azt szeretnénk, hogy ez megjelenjen a köztudatban
is -, mint egyszeruen magyarnak lenni. Mi a "végvárakon" meg
harcoltuk, megharcoljuk a magunk harcát nemzeti öntudatunk és
azonosságunk megőrzéséért, és ha egyszer elveszítjük a harcot, a
túlerő győz, az a magyarországi magyarokra (akiknek a gondol
kodása manipulált) is veszélyt jelent. Ha akár a Magyar Katolikus
Püspöki Kar, akár Magyarország jóérzésű államférfiai, a Mi és 11
fogalmában gondolkodnak, akkor az igen veszélyes az egyetemes
magyarság jövőjét tekintve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar sa
ját környezetünk véleményét kérte, íme: ha a Ti azaz mi politikai,
nemzetiségi, kulturális törekvéseinkben alulmaradunk, akkor a
Mi, azaz ti következtek!

A 2. pont foglalkozik a "függetlenség és a szabadság kérdésé
vel". Ha a helyzetet ideológiai és gazdasági téren elemezzük, első

gondolatunk, hogy a jelenlegi Magyarországon gazdaságilag sza
badok, ideológiailag manipulált gondolkodásúak az emberek, a
határokon túl élők pedig ideológiailag szabadok, viszont gazdasá
gilag igen szűk keretek között mozoghatnak. Magyarországon a
Nyugat igen nagy összegeket áldoz arra, hogyamédián, elsősor

ban a TV-n, reklámokon keresztül fogyasztói társadalommá, fo
gyasztói gondolkodásúakká változtassa a magyarországi polgáro
kat. Ez a szellemiség végigsöpört Európán; megtorpanni látszott
Európa keleti határsávjainál, és most bennünket fenyeget. Valószí
nűnek látszik, hogy csak idő kérdése, hogy a nyugati termékek és
ideológiák teljesen elárasszák az érintetlen Ukrajnát és Oroszor
szágot, és ehhez Magyarországot ugródeszkának használják.
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Szempontok és ajánlások (meglátásaink);
1. Magyarország és a magyar nép emlékezzen rá, hogy Szent

István országát Máriának ajánlotta. Keresztény katolikus erkölcsö
ket vallva és követve alapított államot, és maradhatott fenn ezer
évig Magyarország.

2. A Kárpát-medence magyarsága fogjon össze, a Magyar Kato
likus Püspöki Kar messzemenően támogassa az adminisztrációs
határokat figyelmen kívül hagyó szervezetek létrejöttét és műkő

dését (lásd; Háló, Fokolare, Családok a családokért stb.), mivel ta
pasztaljuk, hogy az egység ellen dolgoznak némelyek, akik ront
ják a kárpátaljai magyarság megítélését Magyarországon.

3. A Magyar Katolikus Püspöki Kar tegyen meg mindent, hogy
a média élére vagy vezető testületeibe keresztény gondolkodású
vezetők kerüljenek, támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Sző

vetségéhez hasonló szervezeteket. Próbáljanak teret biztosítani a
médiában, hogy rendszeresen tudjunk tudósítani az egyház életé
ről.

4. Támogassa, ahol nincs, kezdeményezze vagy szorgalmazza a
keresztény kamarák létrehozását és minden olyan fórumot, ahol
keresztény gondolkodású értelmiség és szakembergárda találkoz
na. Ebbe vonják be az egész Kárpát-medencét,

5. Hívja fel Magyarország figyeimét a határokon túl élő családja
ink, bár anyagilag szegényebb, de erkölcsileg tisztább életvitelére.

6. Fordítson figyelmet a pedagógusok továbbképzésére, szer
vezzen lelkigyakorlatokat, egyéb fórumokat, ahol az ifjúságneve
léssel foglalkozó szakmabeliek találkozhatnának. gondolatot és ta
pasztalatot cserélhetnének, és ide hívják meg a határon túli elkö
telezett katolikusokat.

7. Erkölcsileg és anyagilag támogassa a határon túl működő ka
ritatív szervezeteket, rendeket, mísszíókat, fűzze szorosabbra ve
lük kapcsolatait.
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