
AVIGIUA BESZÉLGETÉSE

BODNÁRDÁNIEL Kada Lajos érsekkel

On ötvennégy évet töl
tött kii1Jöldön és negy
venkét évig szolgálta a
Vatikánt.Mindigisegy
házi diplomata ezeretett
volna lenni?

Nem is vágyódott arra,
hogyahagyományosabb
értelemben vett lelki
pásztor legyen?

Kada Lajos (1924) érsek a magyar katolikus egyház első és eddig egyetlen
apostoli nunciusa. Az Erzsébetvárosból elindult fiatal, esztergomi egyház
megyés papot Mindszenty Józse! biboros, hercegprtm ás 1946-ban kiildte
ki Rómába, hogy a Gregoriana Egyetemen folytassa teológiai tanul
mányait. 1948-ban pappá szentelt ék, 1955-től a Pápai Akadémia hallga
tója lett, hogy itt késziiljön fOl a vatikáni diplomáciai swlgálatra. Tanul
mányai befejezése után először az államtitkárságon dolgozott, majd kiilön
bözli országok nunciat úr áin: Pakisztánban, Dániában, Németországban,
Argentin ában, Costa Ricában. El Saliadorban, Spanyolországban. Az
1999-es év végén, 75. évének betöltésekora hagyományoknak megfelelően

benyújtotta lemondását, amit a pápa elfogadott. A világot járt, de magát
elsősorban mindig magyarnak érzlijöpásztor a jövőben itthon kiu án]« az
egyházat swlgálni.

Érdekes módon történt a meghívásom a diplomáciai szolgálatra.
Két személynek köszönhetem, hogy így alakult az életem; Mind
szenty József hercegprímásnak, aki mint esztergomi érsek 1946-ban
Rómába küldött tanulmányaim folytatására, és egy fiatal pápai dip
lomatanövendéknek; ő hívta fel rám az akadémia elnökének figyeI
mét. Kezdetben eltökélt szándékom volt, hogy tanulmányaim befe
jezése után hazajövök, de amikor '51-ben megvédtem a tézisemet,
érdeklődtem Esztergomban, hogy mit tegyek ezután? Azt válaszol
ták, tanuljak tovább. Ez akkor azt jelentette, hogy ne jöjjek haza, mert
otthon veszélyes a helyzet. így kezdődött az én külföldi életem.

Az első megbízatásom lelkipásztori jellegű volt: az olaszországi
magyar menekültek gondozását bízták rám, amely nagyon össze
tett feladatot jelentett. A lelkipásztorkodás mellett főleg szociális
segítséget kellett nyújtanom ezeknek a szegény embereknek, hogy
minél előbb kikerüljenek a menekülttáborokból, és egy másik or
szágban munkához, emberhez méltó életkörülményekhez juthassa
nak. Valódi lelkipásztori munkát érdekes módon szemina ristaként
végeztem '45-46 telén, amikor Pesten nem volt fűtés, élelem is alig
alig akadt, és akkor az Actio Catholica keretében a többi szemina
ristával együtt vona ton gyerekeket kísértem le vidékre . (gy kerül
tem a Baranya megyei Szalatnakra. Itt hitoktatást végeztem, láta
gattam azokat a családokat, akiknél elhelyeztük a gyerekeket, kó
rust szerveztem, karácsonyi játékokat ad tunk elő. Sokszor kérdez
ték tőlem, minek tekintem magam, diplomatának vagy pásztornak?
Azt feleltem: én mindig lelkipásztori munkát végzek, akkor is, ami-
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Ön nagyon sok helyen
szolgált élete során. Ha
visszagondol az elsősor

ban katolikus vallású ál
lamokban eltöltött éveire,
hogyan látja: mennyire
haija át a krisztusi szel
lemiség és lelkiség ezen
nemzetek mindennapjait,
vagycsak arról beszélhe
tünk, Jwgy a keresz
ténység a kulturális /m
gyomány meg/mtározó
része?

A szektákelőretörését ki
zárólag a hívekkel kiala
kított személyes kapcso
latoknak tulajdonítja?

kor szükség van diplomáciai tárgyalásokra a kormányokkal, ható
ságokkal, hogy így biztosítsam az egyház lelkipásztori tevékenysé
gét.

A helyzet meglehetősen felemás ezekben az országokban. Dél
Amerikát sokan a jövő kontinensének tekintik az egyház szempont
jából. Igen sokat kell azonban annak érdekében tenni, hogy ezek a
várakozások valóra váljanak. A szekták vonzereje óriási, egyre job
ban áthatják mind több ember személyes és társadalmi életét. A pap
kevés, és gondot okoz a parókiák elavult struktúrája, amelynek ke
retében a pap nem tudja kellő hatékonysággal ellátni feladatát. Egé
szen más a helyzet a szekták tanainak hirdetőinél: egy gitárral a
kezükben énekelnek híveikkel, együtt imádkoznak, személyes kap
csolat alakul ki a szektatagok és a vezetők között, Sokkal nagyobb
a lehetőségük az emberek személyes megszóIítására, mint a katoli
kus papoknak. A hivatások egyébként különbözően alakulnak
ezekben az országokban. Costa Ricában és Mexikóban például nőtt
a szerzetesi hivatások száma. Spanyolországban hatvanhét egyház
megye van, nunciusként nem is tudtam meglátogatni valamennyit.
Sajnos most már ebben a hagyományosan katolikusnak számító or
szágban is új-evangelizációra van szükség. A hivatás kevés, a sze
kularizáció erősen terjed. Szomorú, de Katalónia, amely a leggaz
dagabb országrész, a legkevesebb összeggel járul hozzá az egyház
fenntartásához. Azonban nemcsak ezekben az országokban ilyen a
helyzet, hanem egész Európában, így Magyarországon is. Kevés a
hivatás, a papság elöregedett, a szerzetesség kisszámú, iskoláinkat,
intézményeinket lassan kapjuk vissza, s ezek fenntartása is nagyon
nehéz, emberi, világnézeti és pénzügyi gondok miatt, A csak anyagi
javakban gondolkozó, Istent élvető társadalom megváltoztatása ha
talmas erőfeszítést igényel az egyháztól, Isten különleges kegyel
mére van szükség. Gondot jelent az is, hogy a mai fiatalokat any
nyira lekötik a súlyos napi problémák, a biztonságos jövő megte
remtésére tett erőfeszítéseik,hogy nem hallják meg Isten hívó sza
vát. S itt van különleges szerepük a laikusoknak: ha nem segítik az
eddiginél sokkal hatékonyabban az egyház apostoli, lelkipásztori
tevékenységét, akkor meglehetősen szomorú jövő vár a magyar
egyházra. Azért a történelem azt bizonyííja. lsten sohasem hagyja
magára egyházát a bajban, mindig megmutatja a kivezető utat. Eb
ben bízhatunk.

Elsősorban annak. Dél-Amerikában például a régi katolikus plébá
niákon tevékenykedőpapok legjobb szándékuk ellenére sem képe
sek bejárni a hatalmas területeket, s ennek következtében nincs le
hetőségük a személyes kapcsolatok kialakítására. A szektás prédi
kátornak sokkal könnyebb a helyzete, könnyebben tud közvetlen
kapcsolatot teremteni az emberekkel, akik vágyódnak erre. A sze
kularizáció ellenére is nagy a vágy az emberekben a tenné-
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Ez az intézmények jel
legéMI fakad? Egy idő

után mégalegjobb szán
dék mellett is hideggé,
hivatalossá válik a vi
szony mégegy szakrális
intézmény,mint azegy
ház és hívei között is?

Vannak olyan vélemé
nyek, hogy a történelmi
egyházakból azért áb
rándulnak ki az embe
rek,mert sokszor túlsá
gosan összefonódnak a
mindenkori hatalom
mal...

II. János Pál pápasága
huszonkétesztendejeso
rán 91 apostoli látoga
tást tett a különböző or
szágokba, és bársok he
~enfogadmkfennwrm

sokkal, végül az esetek
döntő többségében diadal
menetvoltazútja? Miben
látja a pápa titkát?

ll. János Pálpápa 1991
es magyarországi láto
gatásakor mégsokan ab
ban bíztak, hogy ez elő

segítheti a társadalom
lelki megújulását. Ezsaj
nos nem következett be.

szetfölötti, a vallásosság iránt, amit sajnos a történelmi egyházak
sokszor nem képesek kielégíteni, ezért fordulnak sokan a szekták felé.

Nem hiszem, hogy erről lenne szó. A gond inkább az, hogy az
egyház pásztorai nem jutnak el mindenkihez személyesen, pedig
erre vágynak legjobban az emberek. Észak-Amerikában ezért vasár
naponként a mise végén a pap a templomajtóban mindenkit sze
mélyesen köszönt. Utána pedig meghívja a híveket a templom
nagytermébe, ahol kávézhatnak, reggelizhetnek, beszélgethetnek.
Ez bensőséges, személyes kapcsolatok kialakulását segíti elő. Em
lékszem, egyszer Németországban egy kis plébánián helyettesítet
tem a plébánost nagyhéten, és húsvét vasárnap én is kiálltam az
ajtóba, hogy mindenkit üdvözöljek. Többen meglepődtek, de örül
tek, egy hívő azonban tudomásul sem vette kőszőnésernet, neki
hangosan boldog húsvétot kívántam, így kénytelen volt reagálni.

Történelmi tény, hogy sok országban, egész világrészekben ez be
vett gyakorlat. Nem hiszem egyébként, hogy csak emiatt olyan so
kan kiábrándulnának az egyházból. Németországban például na
gyon jól együtt munkálkodik az egyház és az állam a köz érdeké
ben. Dél-Amerika több országában viszont a mindenkori kormá
nyok uralkodni próbáltak az egyház fölött és felhasználni a saját
céljaik érdekében. Napjainkra azonban ez megváltozott, így aztán,
ha valaki kilép az egyházból és csatlakozik egy szektához, nem
szerenesés arra hivatkoznia, hogy azért döntött így, mert túl szoros
az állam és az egyház kapcsolata. A szekták is jó viszonyra töre
kednek a mindenkori kormányokkal, abban bízva, hogy ezáltal na
gyobb segítséget kapnak.

A jelenlegi pápa rendkívüli, imádságos személyiség. Azok, akik ab
ban a szerencsében részesülnek, hogy bejuthatnak a magánkápol
nájába, és meghallgathalják az ő szentmiséjét, mélyen megindulva
jönnek ki onnan, és bevallják: különleges élményben volt részük,
valamit tényleg megéreztek a túlvilágból, mert a pápa annyira Isten
közelségéből és közelségében él. A szentatya mögött Isten különle
ges kegyelme áll, ő pedig belekapaszkodik Istenbe az imádságos
életén keresztül. Teljesen hiteles, olyan ember, akinek hihetünk, aki
ben bízhatunk, akire építhetünk.

Erre nehéz felelnem, mert csak azon a csodálatos öt napon voltam
itt. A pápalátogatásokkal kapcsolatban azonban az a tapasztalatom:
ha azokra nem készítik fel eléggé az embereket lelkileg, nem igye
keznek elmélyíteni bennük az igazságokat és értékeket, amelyeket
a pápa állít elénk mint kötelességeket, felhívásokat, akkor ezek bi
zony a szalmalángoz hasonlóak, amely hamar ellobban. Ennek a
lángnak táplálása a jelenlegi feladatunk.
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Az itthoni egyház gondja
ira, törekvéseire mennyire
volt rálátása a küljDldön
eltöltött évtizedek során?

A ll. Vatikáni zsinatot
meghirdetél XXIII. Já
nospápa híres mondása
volt, hogy nyissuk ki az
ablakot a világra.

A mai egyházat három
fő tételben támadják: tel
jesen elrugaszkodik a
valóságtól, amikor vál
tozatlanul nem mond
igent az abortuszra, az
eutanáziára és a cölibá
tus eltörlésére.

És,haaprotestánsokhoz
hasonlóan a katolikusok
is n6sülhetnének, töb
ben jelentkeznének a
szemináriumokba ?

Levelezéseim révén követtem a hazai egyház helyzetét, tudtam a
nehézségekről, de a biztató jelekről is. A rendszerváltozást követő
időszakot még jobban ismerem, a szerzetesélet, az egyházi oktatás
újraindulását, már csak azért is, mert sokszor fordultak hozzám
segítségért. A különböző segélyszervezetekkel is tartottam a kap
csolatot. Egyik itthoni látogatásom során megkérdeztem Paskai bí
boros úrtól, mi a legnagyobb gondjuk? A paphiány, válaszolta. Ez
sajnos valóban égető gond. Kevés a gyerek, a születésszámokat te
kintve lemaradtunk az európai átlagtól, talán csak Spanyolországot
előzzük meg. Egy színtiszta katolikus ország, ahol jó, ha egy-két
gyerek születik! Ezért mondtam az imént: Spanyolországnak 
csakúgy, mint valamennyiünknek új evangelizációra van szüksége.
Sokkal jobban meg kell ismertetni az emberekkel Krisztus tanítását,
személyét, hogy minél inkább tudatosuljon bennük, hogy képére és
hasonlatosságára teremtett minket az Isten, és ezt Krisztusban ta
lálhaljuk meg. Csak őrajta keresztül, aki egylényegű az Atyával, és
tökéletesen hasonló hozzá, ismerheljük meg az Atyát, és tudjuk
megvalósítani magunkban - bár mindig tökéletlenül -, istenké
piségünket és hasonlatosságunkat. Ezért szükséges ismernünk a
Bibliát, mert ott találkozunk Krisztussal, A II. Vatikáni zsinat például
ezért tárja elénk hároméves ciklusokban a Szentírás főbb részeit.

Ennek pozitív a kicsengése, mégis vannak olyan vélemények: fenn
áll a veszélye, hogy ennek következtében nem a világ fog az evan
gélium szerint élni, hanem az egyház hasonul a világhoz, feladva
eredeti hivatását. A hatvanas években, a II. Vatikáni zsinat idején,
az egyház az akkori idők nyelvén igyekezett megszólítani az em
bereket. Ez azonban nem jelent hasonulási kényszert. Egyesek ép
pen azért mondják a mostani pápára, hogy konzervatív, mert a leg
határozottabban visszautasítja a modem élet szokásaihoz, stílusá
hoz való hasonulást.

Az életellenes világ minden területen növelni akarja befolyását, az
egyház pedig hűen ellenáll ezeknek a törekvéseknek. Álláspontja
egyértelmű, amikor az élet elleni merényletnek tekinti az abortuszt
és az eutanáziát. Akik pedig a cölibátus eltörlése mellett törnek
lándzsát, azoknak eszükbe sem jut, hogy papnak menjenek, ha
esetleg eltörölnék a cölibátust. Ök nem képesek ennek az életmód
nak az igazi értékét megérteni.

Nem tudom, hogy a protestánsok mindenütt elégedettek-e a maguk
nős lelkészeivel? A görög katolikusok például nősülhetnek,hivatá
suk is van. De már ott is megváltozott a helyzet: régebben egymás
között házasodtak, nagyon sok volt a gyermek, de ma már sajnos
nem ez a helyzet. Szerintem a cölibátus eltörlése nem oldaná meg
a paphiányt. A legfőbb gond, mint már említettem, a gyermekhi-
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A statisztikai adatok
szerint - a skandináv
államok kivételével - a
legfejlettebb államokban
születik a legkevesebb
gyerek. Fordított azará
nyossága jólét és a ke
resztényértékek vállalá
sa között?

önszerintahazai tömeg
kommunikációs eszközök
mennyire segítik el8 ake
resztény szellemiség, lel
kiség fejlMését?

ány. A hivatások a múltban is a sokgyermekes családokból szár
maztak elsősorban. Néhány hónappal ezelőtt a Mátyás-templom
ban mínístránsokkal találkoztam. Voltak közöttük olyan gyerekek,
akik nyolc-, ílletve ötgyermekes családokból származtak. Az ilyen
családokban sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valamelyik gye
rekből pap vagy szerzetes lehet. De fölteszem a kérdést: hány ilyen
család van ma Magyarországon? Ez sajnos csöpp a tengerben.

Mindig vannak alternatívák, fordulatok az emberi életben. A jelen
legi helyzet rendkívül kedvezőtlen, de nem adom fel a reményt,
hogy az emberek egyszer csak belátják: szükség van papokra, szer
zetesekre. Spanyolországban ez nagyon égető probléma. Több mínt
kilencszáz kontemplatív kolostor van az országban, öreg szerzete
sekkel, és új hivatások nélkül. Van viszont kivétel is, például egy
klarissza kolostor, ahol tízen várnak belépésre, főleg diplomás fia
talok is. Olyan hatalmas a vonzóereje az ottaní közösségnek. A je
lenlegí helyzet aggodalomra ad okot, ez vitathatalan. De a remény
ből élünk és tapasztalatból, hogy vannak olyan generácíók, ame
lyek más értékeket tartanak fontosnak, mint az előttük élők. A csa
ládokban bízhatunk. Ezért az egyháznak legnagyobb erőfeszítést a
családpasztorácíó területén kell kifejtenie, hogy a szülők rádöbben
jenek kötelességükre, példát adjanak szavukkal, életükkel, tartásuk
kal. Meggyőződésem, és ezt paptestvéreímnek is mondogatní szok
tam: a legnagyobb, leghatásosabb hivatáspasztoráció a pap élete. A
mi példánk, amit látnak rajtunk a fíatalok. Vidámságot, bízton
ságot, hitet, szeretetet, reményt? Mert ha csupa elkeseredett, szo
morú papokat látnak, akik azon búslakodnak, hogy munkájuk
eredménytelen, az emberek nem becsülík őket, akkor persze, hogy
nagyon nehéz lesz hivatást ébresztení. Egy bíztos: a harmadik évez
red kereszténysége szeretetközösség kell, hogy legyen. Alapvetően
fontos lesz a papság és a világí hívek harmoníkus kapcsolata, hogy
hatékonyan tudjanak együtt dolgozní az egyházon belül. Nem le
het elvárni, hogy míndent az egyház szolgáí csínáljanak. Ezért a
vílágíak szerepét egyre jobban erősíteni kell, és nem csupán azért,
mert kevés a pap. Míndenkínek tudomásul kell venníe: valamennyi
katolíkus hívő tagja az egyháznak. Az egyház valóban mi vagyunk.
Mínden egyes katolíkusnak misszionáriusnak is kell lennie. Ebben
az együttdolgozásban, szeretetközösségben látom az egyház jövő

jét, túlélését, újbólí felvirágzását.

Itt az alapvető kérdés, hogy a média, sajtó rnit tart fontosnak és
milyen nézőpontból? Számomra megdöbbentő,hogy a tévérnűso

rokat elsősorban a botrányok érdeklik, amiket a legbrutálisabb mó
don mutatnak be. Ezek bizony egyáltalán nem segítik elő a vallási
élet kifejlődését, a családi életre való nevelést.

150



A média munkaiársai
mindig arra hivatkoz
nak, hogyaz ő feladatuk
a valóság bemutatása,
arról pedig nem ők te
hetnek, ha az kegyetlen.

Több évtizedes vatikáni
szolgálat után a közel
múltban jött haza vég
leg. Kívülr{5[ érkezett
ként hogyan látja: me
lyek társadalmunk legé
geMbb gondjai?

A kereszténység jubile
umi, szent esztendeje a
jelenlegi kétezredik év.
Krisztusnak van két kü
lönösen sokatidézettki
jelentése: az egyházon a
pokol kapui semfognak
erőt venni, illetve egy
kérdés: talál-e még hívő

embert az Emberfia, ha
visszatéra földre?

Csakhogy a szépet, a jót szinte sohasem említik, a kegyetlen dolgo
kat viszont annál többet. A híres emberek válásairól, újabb és újabb
házasságaikról, a bűnözők kegyetlenségeiről, a nemi aberrációról
rengeteg újságcikk, tévéműsor készül, de arról, hogy léteznek a csa
ládjukért önfeláldozó módon élő katolikus édesanyák, vagy máso
kért munkálkodó, a cselekvő szeretetet szem előtt tartó emberek,
és nem is kis számban, érdekes módon ezekről nem nagyon vesz
tudomást a tömegkommunikáció. Pedig a sok borzalom mellett
ezeket a pozitív példákat is be kellene mutatniuk a tévéseknek,
újságíróknak.

Egyértelműen a családkérdés. Alkalomadtán állami vezetőket is fi
gyelmeztettem: tegyenek meg mindent a családért, hogy minél több
gyerek születhessen. Franciaországban például De Gaulle előtt a
miénkhez hasonló demográfiai katasztrófa fenyegetett, ám egy
okos családpolitikával megvá1tozott ez a tendencia. A családi élet
kieme1t támogatása mellett ugyanilyen fontos, hogy erkölcsileg
megtisztuljon a társadalom. Ennek érdekében támogatni kell mind
azon erőket, amelyek elősegítik az erkölcsi értékek fejlődését: isko
lák, nevelés, egyházak. Tudomásul kell vennie minden felelősen

gondolkodó tényezőnek: gyermek és család nélkül sem virágzó
egyházi élet, sem virágzó társadalmi élet nem képzelhetőel. Ennek
kibontakoztatása érdekében hasznos lehet az állam és az egyház
együttmunkálkodása.

Történelmi tények bizonyítják az első kijelentés igazát. Hányszor
harsogták az egyház ellenségei diadalmasan, hogy vége a keresz
ténységnek, s íme, mindig feléledt. Az egyház erőtartalékai kime
ríthetetlenek, ezt bizonyítja sok egyéb mellett, hogy immár több
mint húsz esztendeje olyan pápánk van, akinek tevékenysége misz
tikus erőt, példát jelent, ami előtt a világ meghódol. Hívők és nem
hívők is. Ez világosan mutatja az egyház erejét. Ami a másik mon
dást illeti, nem tudjuk, mikor jön el a világvége. Az, hogy akkor az
Emberfia talál-e még hívő embert, kérdés formájában szerepel. S
erre a felelet: ez tőlünk függ, az egyháztól, annak működésétől, a
klérustól és a hívőktől is. Nem győzöm hangsúlyozni: az egyház
mi vagyunk. Minden katolikus hívőnek ugyanolyan szent köteles
sége az egyházért, annak jövőjéért dolgozni, erősíteni az erkölcsi,
vallási értékeket, mint a papoknak. S tudnunk kell, hogy ebben az
erőfeszítésben nem vagyunk egyedül, mert velünk van Jézus, a vi
lág végezetéig, amint azt megígérte. Ez pedig rendkívüli erőt adhat
mindnyájunknak.
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