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Hullámhegyek és hullámvölgyek...
Beszélgetés Szántó Konrád egyháztörténésszel

Szántó Konrád 1920-ban született,
'38 őszén, érettségi után lépett be a
ferences rendbe. 1944-ben szentelték
pappá, 1950-ig lelkipásztori munkát
végzett, először Füleken - 1945 máju-
sában a csehszlovák hatóságok kitele-
pítették -, majd Szécsényben, Nyír-
egyházán és Jászberényben. Itt érte a
szerzetesrendek feloszlatása. Egyetem-
re jelentkezett, 1954-ben végzett az
ELTE történelem-földrajz szakán.
1960-ig a szentendrei Ferences Gim-
náziumban tanított, itt tartóztatták le 20
diákjával együtt összeesküvés és szer-
vezkedés vádjával. Első fokon 2,5, má-
sodfokon 1,5 évet kapott, melyet az
utolsó napig letöltött. Szabadulása után
nem engedték tanítani, kántorként mű-
ködött, és eközben teológiai doktorá-
tussal fejezte be tanulmányait a Hittu-
dományi Akadémián. Ezután Eszter-
gomban tanított - engedélyét megint
visszavonták, majd újra megadták -, s
'69-től a ferences levéltár levéltárosa
lett. Itt kezdett el történelemmel kuta-
tási szinten foglalkozni. Első könyve:
A jászberényi ferences templom törté-
nete. A szószéktől a bitófáig címmel
jelent meg történelmi regénye, ill. fo-
lyamatosan egyháztörténeti könyvei.
1973-ban került Pestre, a Ferences
Rend Hittudományi Főiskolájára, ahol
ma is egyházjogot és egyháztörténetet
tanít. '78-tól, a Hittudományi Akadé-
mia levelező tagozatának indulásától
itt egyháztörténetet tanít. Négykötetes
egyháztörténeti tankönyve alapján ké-
szült az Ecclesia kiadásában megjelent
3 kötetes monumentális egyháztörténe-
ti műve. Legutóbbi könyvei a Gizella
kiránynőről szóló életrajz - melyet
Ausztriában németül is kiadtak -, Páz-
mányról írt nagytanulmánya, melyet
egy Rómában megjelent gyűjtőkőtet
különlenyomatában is közöltek, Az
Egyházügyi Hivatal titkai c. dokumen-
tumgyűjteménye, s a napokban került a
boltokba a kommunisták által meggyil-
kolt, vagy a börtöneikben meghalt pa-
pok életrajzainak feldolgozása.

- Professzor Úr! A kereszténység
felvétele után a magyar nyelv, a ma-

gyar nyelvű írásbeliség és a kultúra
fejlődésére meghatározó hatást gyako-
rolt az egyház. Melyek a leglényege-
sebb állomásai ennek a folyamatnak?

- A magyar nyelv fejlődését Szent
István leginkább azzal a törvényével
mozdította elő, amely megparancsolta,
hogy mindenkinek minden vasárnap
templomba kell mennie, és o t meg kell
hallgatnia a papok tanítását. A papok,
mivel a nép csak anyanye'vét értette
meg, csak magyarul magyarázhatták
meg hallgatóiknak az új hit igazságait,
és magyar imákra, szertartás- meg
énekszövegekre taníthatták meg őket.
Szent Istvánnak ez az intézkedése a
magyar nyelv- és népművelésnek tör-
ténelmünk folyamán az első intézmé-
nyesített és igen hatásos eszköze lett. A
pogány vallás egyeduralma idején
semmiféle rendszeres oktatás nem
folyt, legfeljebb a településeken időn-
ként megjelenő igricek, regősök szájá-
ból hallott valamit a nép pogány istene-
ik tetteiről, őseik eredetéről, küzdel-
meiről, vagy időnként megjelent a tál-
tosoknak hívott sámánok varázslatain
meg extatikus állapotban mondott jós-
latain, részt vett továbbá a pogány
papok állatáldozatain, meg az ősök
szellemeinek bemutatott családi áldo-
zatokon.

szentmiséken heten-
ként rendszeresen fo-
lyó oktatás segítségé-
vel a nép gondolkodási
képessége fejlődött, hi-

szen mind több elvontabb vallási igaz-
ság birtokába jutott, ismeretköre pedig
bővült, mivel a Szentírás magyarázata
közben mind több új ismeretet szerzett.
Az oktatást végző papok egyre inkább
a magyar nép fiai közül kerültek ki,
akik többéves kiképzésük folyamán
megtanulták azokat az imádság-, szer-
tartás- és énekszövegeket is, amelye-
ket magyar nyelven kellett hallgatóik-
nak megtanítaniuk, és gyakorolták
azokat az olvasmány- és oktatás-
szövegeket is, amelyeket egyes szent-
ségek kiszolgáltatása előtt vagy a
szentmisén a nép előtt magyarul kellett

elmondaniuk, illetve felolvasniuk.
Ezeket a szövegeket igen képzett és
magyarul jól tudó papok fordították le
latinról a nép nyelvére, vagy magyar
nyelven állították össze. Kiképzésük
alatt a magyar papok ezenkívül többé-
kevésbé elsajátították azt a magyar be-
szédet is, amely a fordítások és magyar
nyelvű szövegösszeállítások következ-
tében, ha lassan is, de megindult a
fejlődés útján, fokozatosan alkalma-
sabbá vált az elvontabb fogalmak és
igazságok kifejezésére. A nép értelme-
sebb fiai a papoktól hallott beszédet
utánozni kezdték. Ez, és a nép által
anyanyelvén mondott különféle egyhá-
zi szövegek a mindennapi életben
használt beszéd fejlődésére is kedvező
hatást gyakoroltak.

L zok a művelt papok,
akik végezték a ma-
gyar papnövendékek
tanítását, felismerték,
hogy a latin ábécé al-

kalmas a magyar hangok jelölésére.
Ezzel létrejött a magyar nyelvű szöve-
gek írásának technikai előfeltétele. A
nép által elmondandó imákon, ének-
es szertartásszövegeken kívül magyar
nyelven írták le a latinból lefordított
olvasmány- és oktatásszövegeket, a
Szentírás egyes részeinek magyar
nyelvű fordításait, a nép nyelvén el-
mondandó prédikációs szövegeket is.
Legkésőbb a XII. században a latin
nyelvű irodalmi tevékenység mellett
megindult a magyar nyelvű irodalom
kialakulása is. Ennek egyik leghíre-
sebb emléke a XII. századból, valószí-
nű annak végéről származó „Halotti
beszéd", amely az 1192-1195 közt la-
tin nyelven írt egyházi könyvben, a
Pray-kódexben maradt ránk. Jóllehet,
a „Halotti beszéd" szokványos latin
„sermo", prédikáció fordítása, a beszéd
szövege azt mutatja, hogy a magyar
nyelv a XII. század végére már érett, az
elvont gondolatok kifejezésére alkal-
mas nyelv volt.

A magyar nyelvű irodalom kialaku-
lásáról egyéb írott emlékek is tanús-
kodnak. Tudomásunk van egy, valószí-
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nűleg nem teljes, hanem csak részbeni
bibliafordításról, vagy csak passióról
(Jézus szenvedéstörténetét elmondó
szövegről), továbbá István király ma-
gyar nyelvű legendájáról is.

A prózában írt művek mellett meg-
jelentek a költemények is. A XIII. szá-
zadban született a középkor legszebb
magyar verse, az Ómagyar Mária-sira-
lom, amely valószínűleg domonkos
szerzetes műve. A magyar szerzetes
latin vers után dolgozott, de fordításá-
ban a ritmus és a kifejezés szépsége
nem mindennapi költői tehetségről ta-
núskodik.

A magyar nyelvű irodalom fejlődé-
sére nagy hatással volt, hogy meggyor-
sult a különböző jellegű vallásos mű-
vek átültetése magyar nyelvre. Ahogy
a XIII. században a kolduló rendeknek
nem csupán férfi, hanem női ágazata is
elterjedt, és az apácazárdák mellett
egyre több harmadik rendi és begina-
ház (fogadalom nélkül közös életet élő
női közösségek) keletkezett, a férfi
rendek vezetőinek gondoskodniuk kel-
lett arról, hogy a latinul nem értő nővé-
rek magyar nyelvű lelki táplálékhoz
jussanak. Ennek érdekében a szerzetes
apácák és világi beginák részére him-
nuszokat, legendákat és az evangélium
egyes részeit magyarra fordították. A
fordítások közt nagyon kedvelt volt a
nagy vezeklő és misztikus apáca, Szent
Margit királyleány legendájának ma-
gya nyelvű fordítása, A legenda, amely
Ráskai Lea domonkos rendi apáca
XVI. század eleji másolatában maradt
reánk, elsősorban reális valóságábrá-
zolással tűnik ki.

ferencesek XIV. szá-
zadbeli fordítói tevé-
kenységének eredmé-
nye a Szentírás egy ré-
szének magyarra törté-

nő átültetése és a Ferenc-legenda ma-
gyar változata, amely az ún. Jókai-kó-
dexben található. Ez a kódex 1440
körül készült, de a kutatás kimutatta,
hogy a benne található magyar nyelvű
Ferenc-legendát 1380 körül fordították
le.

- Az iskolarendszer kiépítése is az
egyházhoz fűződik. Hogyan indult el
ez a folyamat, s melyek voltak az első
kölcsönhatások a magyar kultúrával?

- A magyar keresztény kultúra mű-

velése elsősorban a káptalani és mo-
nostori iskolákban indult meg. A nyolc
püspökséget és két érsekséget alapító,
és az egyházmegyék központjában szé-
keskáptalanokat szervező, valamint
Székesfehérvárott, Óbudán és Nyitrán
társaskáptalant létesítő Szent István
korában egész biztosan legalább öt
káptalani iskola működött, mégpedig
Veszprémben, Esztergomban, Pécsett
és Csanádon székeskáptalani, Székes-
fehérvárott pedig társaskáptalani. Mo-
nostori iskolák Pannonhalmán, a Nyit-
ra melletti Zoborban, Pécsváradon, Za-
lavárott és Bakonybélben voltak. Tehát
öt monostori iskoláról van tudomá-
sunk.

Pécs káptalani iskolájáról mar az
1010-es évekből rendelkezünk biztos
adattal. Az iskola tanulói részére Boni-
pert püspök a franciaországi Chartres
püspökétől Priscanus latin nyelv-
tankönyvének megküldését kérte. Az
esztergomi létéről az első értesítést az
1020-as évekből bírjuk. Az 1028-30-
as évek egyikében hat hétig Anasztáz
Asztrik esztergomi érsek vendégeként
Arnold regensburgi szerzetes Eszter-
gomban tartózkodott, és ott szent Em-
merám tiszteletére énekeket kompo-
nált, melyeket megtanítottak a székes-
egyház klerikusainak és szerzetesei-
nek, akik ezeket szeptember 12-én, a
regensburgi székesegyház védszentjé-
nek ünnepén ünnepi szertartás kereté-
ben elénekelték. Mindebből az is kitű-
nik, hogy a káptalani iskolák növendé-
keinek egyik fő feladata az volt, hogy
énekükkel közreműködjenek a székes-
egyházban folyó szertartásokon. A csa-
nádi székeskáptalani iskola megszer-
vezése 1030-ban indult meg, ahogy
erről a XII. század elején összeállított
Szent Gellért Nagyobb Legendája tu-
dósít. Valter iskolamester mellé, aki
nem győzte az egyre nagyobb létszámú
tanulók oktatását, Szent Gellért püspök
a székesfehérvári iskolából kapott egy
másik tanárt, akit Henriknek hívtak. O
a nyelvtant tanította, míg Valter az
éneket oktatta. Az eseményből azt is
megtudjuk, hogy a székesfehérvári is-
kola jelentős lehetett, hiszen annyi ta-
nárral rendelkezett, hogy közülük az
egyiket a Csanádi iskola részére tudta
bocsátani. A Szent Gellért legendájá-
nak egy másik változatából az is kivi-
láglik, hogy Valter mester a Nyitra
melletti Zobor monostorából került
Csanádra. Ő az első név szerint ismert

pedagógusunk, akinek kiképző helye a
zobori iskola volt.

A püspökségek mellett a monosto-
rok voltak a magyar egyházi kultúra
szétsugárzói. A bencés monostorok ki-
vették a részüket a térítésből és a térítő
szerzetesek képzéséből.

legjelentősebb monos-
tori iskola Pannonhal-
mán működött. 1019-
től kezdve már itt év-
könyvet vezettek, a

magyar eseményeket megörökítő Pan-
nonhalmi Évkönyvet. 1010 körül itt
volt puer scholasticus, azaz iskolásfiú
Maurus, magyarul Mór, aki 1036-ban
Pécs püspöke lett. Ő az első magyar
származású író, aki megírta a két felvi-
déki remete-szerzetesnek, Zoerardnak
(Andrásnak) és Benedeknek életrajzát.
A pannonhalmi és zobori iskolán kívül
a pécsváradiban, bakonybéliben és za-
laváriban is megindult István korában
a tanítás. Ezekben természetesen egy-
szerűbb oktatás folyt, mint a központ-
ban, Szent Márton hegyén, melyet Ka-
zinczy nevezett először Pannonhalmá-
nak.

A monostori iskolák növendékei
szerzetesi pályára készültek. A Monos-
torban működő ún. „schola externa"
(külső iskola) növendékei azonban
nem szerzetespapokká, hanem egyház-
megyés papokká lettek. Az egyházme-
gyés vagy más néven világi papok
képzése elsősorban a káptalani isko-
lákban történt A káptalani iskoláknak
elvétve voltak olyan növendékei is,
akik világi pályán maradtak.

A káptalani iskolák látogatása azon-
ban nem minden klerikusnak állt mód-
jában. Sokan a harmadik fajta iskolák,
a plébániai iskolák tanulói lettek. A
falusi plébániák vezetésére szánt világi
papság kiképzése leginkább úgy tör-
tént, hogy a jelölt beállt egy képzett
plébános mellé tanulni. Az ilyen falusi
papok természetesen csak a legszüksé-
gesebb dolgokat: misézést, szentségek
kiszolgáltatását, a prédikálást, s a nép-
nek magyarul megtanítandó imákat és
énekeket tanulták meg.

- Az egyház történetében négy
olyan válságperiódust különítenek el a
történetírók, melyben az egyház csak
késve tudott felelni a történelem kihí-
vásaira.

- Az egyház fejlődése Szent István-
tól a török időkig bizonyos szempont-
ból töretlen. Volt a muhi csata, terme-
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szetesen, voltak belső válságok az egy-
ház életében Kun László alatt, a fegye-
lem meglazulása a Jagelló korszakban.

Szent István alatt kiépült az egyház-
szervezet, melyet továbbfolytatott
Szent László király, aki Zágrábban ala-
pított új püspökséget, Nyitrán pedig
Könyves Kálmán. Ezzel a Szem istvá-
ni terv, a 12 egyházmegye megvaló-
sult. Az egyházmegyék esperesi kerü-
letekre oszlottak fel, a központban a
püspök, a székeskáptalannal. A fejlő-
désben az első nagy törés a török hódí-
tással következett be.

- A külpolitikai kihíváson túl mek-
kora szerepet játszott a reformáció,
mely megújító törekvést az addigiak-
kal szemben az egyház nem tudott
integrálni?

- A török és a reformáció hatása
együtt jelentkezett. A török nem tűrte,
hogy az általa megszállt területen ma-
gyar püspökök ott legyenek. Részben a
ferenceseket tűrte meg, később a jezsu-
itákat. A világi, egyházmegyés papság
lassan kihalt A királyi Magyarorszá-
gon, és bizonyos mértékben Erdélyben
az egyház megújult, és egy visszahatás
történik a reformációra.

- Ezenkívül milyen okai voltak an-
nak, hogy az első időben az egyház
nehezen talált magára?

- 1541-ben az ország három részre
szakadt, de alig voltak püspökök.
1572-ben csak négy püspöke volt az
egyháznak. A Habsburgok lefoglalták
a püspökségek javadalmait és jövedel-
meit. Miért? Azért, hogy várakat épít-
senek és védekezzenek. Nem neveztek
ki püspököket, nem volt aki papot ne-
veljen. A meglévő püspököknek sem
volt elég pénzük. A négy püspökség
lefoglalásával 24 vármegye maradt lel-
kipásztor nélkül. Ebben az időszakban
az esztergomi egyházmegyének több
mint 900 plébániája volt S a 900 plé-
bániából 800-ban protestáns pap volt.
ötvennégy pappal rendelkezett ekkor
az esztergomi egyházmegye.

ermészetesen a protes-
tánsoknak - evangéli-
kusoknak és reformá-
tusoknak - külföldön
kiképzett papjaik vol-

tak. Habsburg Miksa - aki maga is
protestáns érzelmű volt - a fő állások-
ba protestánsokat nevezett ki. Tehát
emiatt a királyi országrészen is nagy-
mértékben elterjedt a protestáns vallás.
Ezek voltak a legnagyobb nehézségek

az egyház számára, ezek miatt nem
tudott egy darabig talpra állni.

- Melyek voltak azok a belső tarta-
lékok, amelyek az egyház megújulásá-
hoz, a válságból való kilábaláshoz ve-
zettek?

- 1553-ban végre betöltötték az
esztergomi érsekséget. Oláh Miklós,
Mária királyné volt titkára korábban
járt a Németalföndön, látta azt, mire
van a magyar egyháznak szüksége. Ez
az időszak, amikor az egyházat a tri-
denti zsinat- 1545-től 1563-ig-újítja
meg a reformációval szemben. Leszö-
gezi azokat a tanításokat, amelyeket a
reformáció tagad - tehát a katolikus
álláspontot, és párhuzamosan komoly
fegyelmi szabályokat, rendeleteket
hoz. S ezáltal megújul a világegyház is,
szintén ellenhatásként a protestantiz-
musra.

agyarországon ezt a tri-
denti szellemet képvi-
selte Oláh Miklós. Si-
került neki Nagyszom-
baton szemináriumot

létesíteni, jezsuitákat letelepíteni és ő
hozta aztán 1560-ban azt a rendelke-
zést, amely előírta, hogy a püspökök
mindenütt létesítsenek plébániai isko-
lákat. Tehát elkezdődött a népoktatás
fejlesztése.

Forgách Ferenc esztergomi érsek a
„cuius regio, eius religio" elve alapján
erőszakkal kezdte visszavenni a pro-
testánsoktól a lefoglalt területeket és a
templomokat De ő is rájött aztán, hogy
erőszakkal nem sokra megy. Ezután
Oláh Miklós gondolatát folytatta, a
magyarországi népiskolai hálózat ki-
építését. Forgách látogatásaiból is kitű-
nik az, hogy 1611-13 között nagyon
sok plébániánál szerepelnek már a ta-
nítók.

Ezt az irányzatot és politikát folytat-
ta utána a magyar katolicizmus igazi
megújítója, Pázmány Péter. Az 1629-
es zsinaton megparancsolta, hogy min-
den plébánia mellett legyen egy tanító.
Körülbelül 30 főurat visszahozott a
katolikus egyházba, s ez döntő fordulat
volt Ugyanis az 1500-as évek köze-
pén a főurak nagy része - és így jobbá-
gyaik is - protestánsok voltak. Most
azonban uraikkal együtt jobbágyaik
százezrei is katolizáltak.

Pázmány szerepe hihetetlenül jelen-
tős, a magyar nyelv tökéletesítője, fej-
lesztője. Körülbelül 40 magyar nyelvű
munkát írt Az isteni igazságra vezérlő

Kalauzzal rengeteg embert hozott
vissza a katolikus egyházba. A protes-
tánsok nem tudtak válaszolni rá. Le
kellett fordítaniuk latinra, és elküldeni
Wittenbergbe, ott egy Balduinus nevű
professzor válaszolt, latinul. Termé-
szetesen Pázmány azt is tönkresilányí-
totta.

Pázmány az iskolázással, műveivel,
a zsinatokkal újította meg az egyház
életét.

- Áttérve a következő válságperió-
dusra: a felvilágosult abszolutista ál-
lamszervezésre, mint kihívásra is csak
késéssel tudott reagálni az egyház.
Egyháztörténeti művében a következőt
írja Professzor úr a jozefinizmusról: A
„felvilágosult mondern mindenható ál-
lam létrehozása, és ennek érdekében az
egyháznak eszközként való felhaszná-
lása" volt a célja. Melyek voltak a
konkrét területek és eszközök?

- Fölhasználta az egyházat minél
több plébánia létesítésére. 1773-ban
föloszlatták a jezsuita rendet, ebből
létesítette Mária Terézia a tanulmányi
alapot. II. József föloszlatta a - szerinte
hasznos munkát nem végző - szerze-
tesrendeket a lelkipásztorkodással, ta-
nítással, betegápolással foglalkozók
kivételével mindegyiket, és vagyonuk-
ból létrehozott egy vallásalapot Ebből
a pénzből próbált meg minél több plé-
bániát létesíteni. Ugyanis II. József a
papok segítségével akarta az embere-
ket munkára ösztökélni. Vallásos neve-
léssel jó állampolgárokká óhajtotta ala-
kítani őket. Ez volt az egyik törekvése.

A másik, ami által az állam szolgá-
latába akarta állítani az egyházat: meg-
tiltotta a Rómával való érintkezést. Hi-
ába ment VI. Pius pápa 1782-ben
Bécsbe, nem tudta rávenni rendeletei
visszavonására. Belsőleg akarta a Ró-
mától függetlenített püspököket és
szerzetesrendi vezetőket arra használ-
ni, hogy az ő akaratát hajtsák végre.
Ezután előírta pontosan még azt is,
hogy hány gyertyát kell az oltáron
égetni, milyen miseruhában kell miséz-
ni. Ezért nevezte őt II. Frigyes - a
királyok között egymást testvéreknek
szólították - mon frére sacristain-nek,
azaz sekrestyés testvéremnek. II. Jó-
zsef számára egy volt a fontos, az
összbirodalom érdeke. Ennek a lénye-
gét az képezte, hogy az Osztrák Biro-
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dalomból fölvilágosult és virágzó gaz-
dasági élettel rendelkező modern állam
legyen. Az egyház eszköz volt.

Megszüntette például a püspöki
szemináriumokat, és helyettük négy
generális szemináriumot hozott létre -
Zágráb, Pozsony, Buda, Kassa. Itt az-
tán fölvilágosult tanárok tanítottak,
akiknél nem a dogmák voltak a legfon-
tosabbak, hanem a király, hogy Rómá-
tól függetlenül az ő parancsát teljesít-
sék az egyháziak. Sok papnál talán
még a hitnél is fontosabb volt, hogy jó
állampolgár legyen, és híveiből is ilye-
neket formáljon. Ezzel természetesen
kilúgozta a vallás lényegét. Az állam
szolgálata megelőzte a hitet és a buz-
góságot

- Tehát II. Józsefnek egy jól műkö-
dő apparátusra volt szüksége?

- Természetesen. Amely azután ki-
szolgálta az uralkodót.

- Ezen intézkedések következmé-
nyeként meglazult a papság fegyelme,
ami kihatott a hitéletre is. Hogyan tu-
dott az egyház felülemelkedni a kiala-
kult helyzeten?

- Az egyház élete tovább folytató-
dott, de a hitélet, a belső vallásos buz-
góság nagymértékben csökkent. Ez
volt a jozefinista szellem következmé-
nye.

esőbb n. Lipót vissza-
adta a szemináriumo-
kat, enyhített bizonyos
mértékben. I. Ferenc
megint csak az összbi-

rodalom érdekében - francia forrada-
lom, napóleoni háborúk - rászorult az
egyházra, hogy a forradalmi eszméket
az egyház segítségével szorítsák visz-
sza. így azután 1802-ben visszaállított
néhány rendet: a bencéseket, a ciszter-
cieket, a premontreieket, s ezeknek
hatalmas birtokokat adott azzal a fölté-
tellel, hogy gimnáziumokat létesítse-
nek. S ezekben a gimnáziumokban a
vallásosság, a hazaszeretet szellemé-
ben - a forradalmi eszmékkel szemben
- tanítsanak.

A vallási elsekélyesedés ellen Rud-
nay Sándor esztergomi hercegprímás
próbált gyökeres változtatásokat esz-
közölni. 1822-ben nemzeti zsinatot hí-
vott össze Rudnay. Minden püspök ott
volt, és nagyon komoly reformrendel-
kezéseket hoztak. Ha ezeket a rendel-

kezéseket engedte volna az állam veze-
tés kihirdetni és megvalósítani a gya-
korlatban, az egyház belső ereje sokkal
hamarabb meg tudott volna birkózni a
folyamattal. A megújulás jó 30 évvel
korábban bekövetkezett volna, de az
állam vezetésnek, mely folytatta a joze-
finista szellemet, ez nem állt érdeké-
ben. Egyik hivatalból a másikba küld-
ték Rudnay nemzeti zsinata rendelke-
zéseit. Évekig tologatták, míg végül az
egészből nem lett semmi.

- A rendelkezések végrehajtásának
engedélyezését végül az egyház ereje
vagy a politikai események kény-
szerítették ki?

- Részben a forradalom kihívása.
Bár azt a legvéresebben elnyomták - a
szabadságharc alatt 20 pap meghalt,
ötöt kivégeztek, tizenhatot halálra ítél-
tek, és később megkegyelmeztek ne-
kik, három püspököt elmozdítottak.
Bemer László nagyváradi püspököt el-
őbb halálra ítélték, később megkegyel-
meztek neki, a bevonult kispapokat
újból besorozták - de az állam érezte,
hogy erőszakkal nem lehet a helyzetet
feloldani. Ezért aztán - habár a ma-
gyarságnak jogokat nem adtak, csak a
67-es kiegyezéskor - az egyháznak
megengedték a megerősödést Sci-
tovszky János esztergomi hercegprí-
más nevéhez fűződik a megújulás kez-
dete. Egyházmegyei zsinatot tartott, a
rendeleteket végre lehetett hajtani. Vé-
giglátogatta és megreformálta a szerze-
tesrendeket Több új szerzetesrendet
telepített le. Scitovszkyval - akinek
megengedték, hogy egyházi hatalmá-
val szabadon éljen, belső reformokat
hozzon létre - kezd megújulni a katoli-
kus egyház.

- Az 1867-es kiegyezéssel létrejött
rendszerben hatalomra került liberális
kormányzat kihívásának megint kécés-
sel tudott az egyház megfelelni.

- A liberális, szabadelvű, vallási
szempontból igencsak közömbös,
ugyanakkor az egyház állami felügye-
letét gyakorló kormányzat idejében az
egyház tovább élt és fejlődött, de szá-
mos jogát nem tudta megvédeni. Gon-
doljunk itt az 1868-as iskolatörvényre,
vagy a házassági törvényre, amely az
1894-96-os kultúrharcot váltja ki.

- Mi a liberalizmus és a katoliciz-
mus elvi vitáinak a lényege?

- A gazdasági liberalizmus - laissez
fairé, laissez passer, engedjétek a dol-
gokat menni - helyes. A társadalmi

liberalizmus, szólás-, gondolati és saj-
tószabadság, mind helyes. A világné-
zeti liberalizmussal áll szemben az
egyház - manapság is.

l világnézeti liberaliz-
Mfl musnak két fajtája van.

^ / l i Az egyik a teljes vallá-
Itvk si közömbösség. Azt

Jm Wk mondja, Istennel nem
törődik, az ember autonóm, önmagá-
nak a törvényhozója. Tehát bizonyos
mértékben ateista, ha nem is mondja
ki, de a vallással, amely az embernek a
teremtő és gondviselő Istennel való
kapcsolata, abszolúte közömbös. Ezt a
liberalizmust az egyház nem fogadhat-
ja el. A másik fajta liberalizmus csak
bizonyos fokig közömbös, csak a min-
den vallásban megtalálható igazságo-
kat fogadja el. Ez a liberalizmus is
közömbösséget terjeszt, ugyanis azt
mondja, hogy a vallás magánügy, és
minden vallás egyforma. Mindenki
maga döntse el, melyiket választja. Azt
sugallja, hogy ha mindegyik egyforma,
akkor minek legyek én egyik vagy a
másik vallásnak követője?

- Tehát az alapvető különbség az
volt, hogy amíg a liberalizmus egyen-
lőségjelet tesz a vallások közé, addig
az egyház elvárta a katolikus szülők
gyermekeinek a katolikus hitben való
fölnevelését.

- Igen, ez volt a helyzet a II. vatikán
zsinat előtt. Most az egyház megengedi
mindenkinek, hogy olyan vallást gya-
koroljon, amilyet akar, azonban mégis
azon az állásponton van, hogy egy
dologról csak egy lehet az igazság.
Például Jézus Krisztusról csak azt állít-
hatom, hogy emberi természetet felvett
Isten volt. A másik állítás, hogy csak
ember, a legtökéletesebb, de csak em-
ber, téved is. Vannak olyan dogmák,
amiket el kell fogadnia annak, aki az
egyházhoz akar tartozni.

- Vagyis aki elfogadja a dogmákat,
az tartozik a katolikus valláshoz, aki
nem, az más valláshoz; ebben megvan
a döntés szabadsága. Másrészt a katoli-
kus egyházban van egy belső kényszer
minél több hívő megnyerésére.

- Ez Krisztus által megparancsolt
kötelesség: „Menjetek és tegyetek ta-
nítványommá minden népet". Szeretné
megnyerni az egyház azokat is, akik
nem őt választják. Azért, mert az egy-
ház meg van győződve arról, hogy nála
van az igazság. Ha valaki elfogadja
Krisztust, akkor a parancsát teljesítenie
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kell. Ha Isten valamit parancsolt, azt az
embernek meg kell tennie! Ez az igaz-
ság erőszaka.

- Tehát a legfontosabb ütközőpont:
az egyház elfogadja az emberektől azt
a döntésüket, hogy nem a katolikus
vallást választották, azonban próbálja
meggyőzni őket, hogy másként döntse-
nek.

- Igen. És ezt a meggyőzni igyek-
vést gátolja bizonyos mértékben a libe-
ralizmus.

- Hogyan találta meg az egyház a
kivezető utat az 1867-es rendszer
okozta válságból?

- Ellenhatásként indult meg a fejlő-
dés. Az egyházpolitikai küzdelmek so-
rán kénytelen volt Ferenc József is
elfogadni a parlament által megszava-
zott törvényeket: a zsidók emancipáci-
óját, a szabad vallásgyakorlatot, a pol-
gári házasságkötést, polgári anyaköny-
vezést. A Katolikus Néppárt próbált
védekezni, azonban nem sikerült meg-
gátolnia a törvények életbelépését. Ha
már nem sikerült az egyházat megvé-
deni a hatalmi törekvésekkel szemben,
az egyház újuljon meg, mert legalapve-
tőbb hivatása a vallási élet Ez aztán
Prohászkával teljesedett ki és folytató-
dott az új marxista jozefinizmusig.

- Professzor Úr! Véleménye szerint
volt-e lényeges különbség a marxiz-
mus, a leninizmus, a sztálinizmus és a
kádárizmus vallással és egyházzal kap-
csolatos törekvése között? Egyáltalán,
mi volt a valódi céljuk?

- A vallással kapcsolatban mind-
egyik alapállása ugyanaz volt. A vallás
pódium, a nép elaltatására való, nincs
szükség rá, a társadalom fejlődése
majd ki fogja dobni magából ezt a
hiedelmet. Ez alapvető tévedés volt.

ztálin a vallást a lege-
rőszakosabban akarta
kiiktatni, később a vi-
lágháború alatt azon-
ban kénytelen volt en-

gedni ebből a merev vallásellenesség-
ből. Mert rászorult a moszkvai pátriár-
kára és a pópákra, akik azután rengeteg
pénzt szereztek neki. Ezt a merev sztá-
lini rendszert akarták átültetni nálunk
is a Moszkvában kiképzett és a Vörös
Hadsereggel bejött kommunisták. A
vallásellenes küzdelem és a vallás föl-
használása, ameddig szükség van a
vallásra, illetve a vallás el nem hal.
Sztálin is ezt látta be.

- Az elképzeléseikben szereplő ate-

ista államhoz vezető utat mégis egyféle
miszticizmuson - a párt, a legfelsőbb
vezető csalhatatlanságába vetett hit -
keresztül képzelték el.

- A marxizmus tulajdonképpen egy
vallás-pótlék. A marxizmusnak is
megvannak a maga dogmái, az abszo-
lút úr a párt, a párt akarata, a pártvezető
akarata. A pártvezetés tévedhetetlen,
mint ahogy az Isten is. A vallást pedig
befogták az állam szolgálatába.

- A koalíciós idők lezárásaként az
egyház egyes vezetőivel - erőszakkal -
úgy, ahogy, boldogultak a kommunis-
ták, a vallásos néptömegekkel azonban
nem. Ezért megpróbálták az egyházat
szolgálatukba állítani.

- Az egyházügyi hivatal által. Ezt
1950-es megegyezés betartása címén
létesítették. Az 1950-es megegyezés a
püspökök hűségnyilatkozata volt az ál-
lammal szemben. Kimondták, hogy ők
igenis a szocialista rendszer hívei, és
azokat a papokat egyházilag is meg-
büntetik, akik a szocialista rendszer
ellen valamit is tesznek. Azután létesí-
tettek egy külön hivatalt, hogy a püs-
pököket ezen megegyezés betartására
kényszerítsék. Ez a hivatal már 1951—
ben minden püspök mellé odatette az
ún. bajszos püspököt, vagyis egy olyan
hivatalnokot, aki az ÁEH központi pa-
rancsát hajtotta végre. Aki a püspöktől
még a pecsétet is elvette. A püspök
legföljebb aláírta azt, amit a bajszos
püspök elébe tett. A bajszos püspök
mondta meg, hogy kit hova nevezze-
nek ki. A békepapi mozgalmat megin-
dították 1950-ben. Mindenüvé olyan
embert tettek a vezető állásokba, püs-
pök mellé irodaigazgatónak, püspöki
titkárnak, jegyzőknek, aki tagja volt a
békepapi mozgalomnak, és az állam
rendelkezéseit végrehajtotta. így pró-
bálták a püspöki hivatalt végrehajtó
szervvé tenni.

- Bár ez a taktika ért el eredménye-
ket, valódi sikereket azonban nem.
Mennyiben finomítottak ezen kérdé-
sek, és eredményesebb lett-e a mód-
szer?

- Arra törekedtek, hogy maguk a
püspökök önként hajtsák végre akara-
tukat. Az egyház vezetését akarták föl-
használni. Ez az 1964-es megegyezés
egyik fontos következménye. Kádá-
réknak ez zseniális gondolata volt. A
világ közvéleményét megnyerni, hogy
Magyarországon milyen emberarcú,
milyen jó kommunizmus van. Kellet-

tek a kölcsönök a gulyáskommuniz-
mus részére. S '64 után olyan püspökö-
ket neveztek ki, akik a renitens ellenál-
ló papokat saját maguk, egyházilag
akarták elhallgattatni - eddig ezt az
állam fizikailag végezte el, lefogta,
becsukatta őket.

- Az utóbbi idők vallás- és egyház-
ellenes harcai milyen következmé-
nyekkel jártak a papságon belül?

- A papság egy részében bekövet-
kezett egy elsekélyesedés. A többség
visszahúzódott, és végezte papi mun-
káját. Jozefinista sekrestye-pasztarizá-
ció volt ez is. Kereszteltek, temettek,
miséztek, csinálták, amit tudtak csinál-
ni. Eljártak békegyűlésre, mert külön-
ben nem hagytak volna nekik nyugtot.
Az ember azokat a papokat ítéli el, akik
tényleg - jó állásért, vagy másért -
kiszolgálták őket, jelentettek, végre-
hajtották az egyházi hivatal utasításait.
De ők a papságnak csak igen kis része
voltak.

- És a hívek számára?
- Az egyház működött, de tömegeit

elvesztette. Kevesen mertek templom-
ba járni, főleg akinek valamilyen jobb
állása volt. Az emberek elvallástala-
nodtak. Nem volt hitoktatás, az isko-
lákban csak materialista nevelést kap-
tak, így az egyház nagymértékben
meggyöngült, egy kis része azonban
hűségesen kitartott.

- Összefoglalva a beszélgetést:
négy olyan nagyobb periódusa volt az
egyháznak, amelyben valamilyen tár-
sadalmi, politikai válságot követő kihí-
vásnak kellett megfelelnie. Az első há-
rom esetében vagy belülről, vagy vala-
mely külső erő hatására, de képes volt
az egyház megújulni. Jelenleg képes-e
erre az egyház, és ez honnan várható?

- Az egyház belső ereje révén fog
megújulni. Az első a vallás belső ereje,
a második a szabadság. Az egyház
akkor tud igazán dolgozni, ha szabad.
Most a belső vallási erők - mondhat-
nánk Isten és a természetfölötti erők -
kibontakozhatnak. Egy magocskát ha
elültetek, és fölé egy hatalmas betonla-
pot teszek, nem tud kibújni onnan. Ha
azonban elveszem, a növény kifejlődik
és termést hoz.

- Köszönöm a beszélgetést.


