
Sill-Aba Ferenc: 

Magyarság — kereszténység — európaiság1 

A témát abban a vonatkozásban fogom kibontani, hogyan, miképpen valósul meg a 
magyarság-kereszténység-európaiság eszméje a Szombathelyi Egyházmegyében? Ám 
az Egyházmegye kereteit ki kell bővítenem, hiszen sokkal előbbre nyúlik ennek a te-
rületnek kapcsolódása nyugathoz, mint amióta a Szombathelyi Egyházmegye van. Te-
rületileg pedig le kell szűkítenem, mert a Szombathelyi Egyházmegye Zala megye te-
kintélyes részét is magában foglalja és azok a szempontok, amelyek föl fognak merül-
ni, mégiscsak szűkebben, Vas megyéhez kötnek bennünket. A régiónkban működő 
egyházmegye ugyan csak 1777-ben alakult meg, de számolnunk kell azzal, hogy a ke-
resztény hívők jelenléte és működése, tehát maga az egyházi élet Európa e térségében 
csaknem kétezer éves múltra tekint vissza. Térségünkben az egyház szinte létének első 
századától kezdve jelen van. Vas megye területén a Római birodalom Felső-Pannónia 
tartományának része volt, ahol virágzó kultúra, jelentős keresztény szellemiség bonta-
kozott ki. Hivatkozom arra, hogy a legtöbb latin-feliratos keresztény sírkő magyar föl-
dön éppen a mi városunkból és a város környékéről maradt ránk. Keresztény kultusz-
épületek romjai vannak itt, sőt néhány évtizede, itt a Vas megyei Mákfán találtak rá az 
eddig legidősebbnek ismert miséző kehelyre, amelynek paténája, tányérkája a Magyar 
Nemzeti Múzeum egyik megbecsült kincse. Ha pedig Szent Mártont említem, aki Pan-
nónia tartomány Savaria városában született, s arra gondolok, hogy kultusza egész Eu-
rópában megtalálható - mindez fényesen tanúsítja, hogy a Szombathelyi Egyházmegye 
milyen gyökerekkel kötődik Európához. 

A népvándorlás idején az e lőbb virágzó keresztény közösségek szétszóródtak ugyan 
a pannóniai tájakon, de a romantizált lakosság töredékében kétségtelenül itt maradt. 
Erre utal, hogy éppen a tartomány székhelyének a neve Savaria - vagy ahogy akkor 
mondták Sabaria - , az itt lakó népesség nyelvében napjainkig tovább él. 

Amikor Nyugat-Európa népei a keresztény hitre tértek és a görög-római kultúrát át-
vitték a barbár népekből összekovácsolt nyugat-római császárság területére, létrehoz-
ták a nyugat-európai keresztény népek közösségét. Ebben a közösségben épült ki a 
keresztény jellegűnek ismert kultúra, az írásbeliség és az iskolák különböző fokozatai. 
Az iskoláknak akkor fontos feladatuk volt a liturgikus éneklésre való felkészítés, ki-
bontakozott a templomi kórusművészet. Ide sorolhatjuk a miniatúra, a könyvmásolás 
műhelyeinek alkotásait, majd később a festészet és az ötvösművészet remekeit is. 
Megtörtént a vallási tanoknak és a nyugati kultúrának egybefonódása. Ez a szellemi 
mívesség az egyház irányításával és mecenatúrájával csodálatos alkotásokat hozott lét-
re és hagyott az utókorra. Azt mondhatjuk, hogy a népvándorlás évszázadai után az 
európai, az egyházi kultúra egy és ugyanaz. Ezt a sommás véleményt Nagy Károly 
uralmára és egyházpolitikájára utalva egész sajátos hangsúllyal emelhetjük ki, mert 
azzal, hogy Nagy Károly a Frank birodalmat sikeres hódítások után egybekapcsolta 
Szászországgal, a bajor területekkel, majd magáénak mondhatta Eszak-Itáliát és Hispá-
niát, sőt legyőzve az avarokat megszerezte Pannóniát is, Európának e tekintélyes ré-
szén a keresztény kultúra magvetője lett. 

Keresztény eszme hatotta át egész birodalmát. Ez volt a kapocs, amely a birodalom 
gazdaságilag széttagolt országrészeit egységben tartotta. A szoros hatalmi, politikai és 
kulturális kapcsolat törvényes kerete lett a Hadriánusz pápától kapott „Collectio 
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Dionysio Hadriana", amely a 802-es Aacheni birodalmi gyűlésen a Frank birodalom 
alkotmányává vált. Ez a törvénykönyv Nyugat-Európa püspökeit bőséges anyagi ja-
vakkal látta el, polgári ügyekben való hatalmukat megnövelte, így szinte beláthatatlan 
területeken volt lelki és politikai joghatóságuk. A Karoling korban a mi vidékünk -
Pannónia Rába vonalától délre eső része - a Salzburgi érsek joghatósága alá tartozott. 
Ez volt a helyzet akkor is, amikor a magyar törzsek a Kárpátok medencéjét 1100 évvel 
ezelőtt elfoglalták. 

Ahogy Rábától délre Salzburg, úgy a Duna medencéjében, a Pannónia északi részén 
Passau püspöke gyakorolt joghatóságot. Amikor Géza fejedelem követeket küldött 
Ottó császárhoz és késznek mutatkozott a kereszténység felvételére, akkor először a 
Szent-Gallen-i szerzetes, Brúnó indult el a magyar nép misszionálására. Ő a salzburgi 
érsek joghatósága alá tartozott. Később aztán a passzaui egyházmegye papjai, továbbá 
a szláv Adalbert és társai jöttek Magyarországra, hogy a keresztény hitet terjesszék. Az 
a térítő munka, amit Briino kezdeményezett, idővel nagyon szépen felvirágzott. Azt 
kell mondanunk, hogy Géza fiának, Szent Istvánnak már a részben kereszténnyé vált 
magyar népet kellett szervezett egyházközösséggé formálnia. Tudjuk, hogy ezt szép 
eredménnyel tette, amikor püspökséget, egyházközösségeket és keresztelő egyháza-
kat hozott létre. 

A kulturális munkában és a hittérítésben a bencés szerzetesek végeztek századokra 
ható munkát. Az ország első kulturális központja a pannonhalmi - akkori nevén Szent-
Mártoni - apátság lett. Emellett itt Pannóniában a pécsvárdai, a bakonybéli szerzetesek 
hittérítői és az akkori civilizációt továbbadó kisugárzása volt a jelentős. 

Szent István nyugattal való szellemi kapcsolatának egyik emléke a cluny-i apáttal, 
Odiloval való levelezése, de ezen túl Rómával is eleven kapcsolatot hozott létre, hi-
szen tudjuk: a pápától kapta az ország alapításhoz annyira fontos koronát. Szent Ist-
vánnak szoros kapcsolata volt kelettel is. Még az egyházszakadás előtt vagyunk, bár a 
szemléletbeli különbségek ekkor már eléggé kiéleződtek. Szent István anyja, Sarolta 
valószínűleg görög szertartású keresztény volt, így feltételezhetjük, hogy István saját 
családjában élte meg a szemléletbeli feszültségeket. Ezért külön megbecsülő törekvé-
se, hogy kiépítette a kelet és nyugat közötti kapcsolatot, legalábbis erre komolyan tö-
rekedett. Az országon keresztül zarándok utat nyitott a Szentföldre, Bizáncban temp-
lomot és pihenőhelyet állított fel, Jemzsálemben zarándokházat alapított, Rómában is 
zarándokházat és templomot építtetett. Munkálkodása nyomán megindult az érintke-
zés a földrajzilag távoli népek között. Ennek az élénk szellemi, lelki kapcsolatnak 
napjainkban is követhető jele például a Patrocinium, a templomoknak címe és a sze-
mélyeknek védőszentje. Egy-egy szent ember kultuszát nyomon követve, szinte ki le-
het tapintani a különböző vidékek szellemi kulturális kapcsolatait. Nem véletlen, hogy 
a passaui székesegyház titulusa, Szent István vértanú, első királyunknak névadója lett. 
A keleti zarándoklásokon kialakult kapcsolatok emléke mindmáig az országunkban 
lévő sok korai Szent György, Szent Mihály titulus vagy Miklós, Kozma, Demjén, 
Pentele patrocinium. 

Vas megyében a Vasvári Káptalan Szent Mihály titulust kapott. Ha ezt a kezdetben 
szerzetesi közösséghez hasonló papi társulást nehéz is Szent István koráig visszavin-
nünk - annak ellenére, hogy ez a hagyomány élt a káptalanban az mindenképpen 
bizonyos, hogy a Vasvári Káptalan az Árpád-házi uralkodók egyik legnagyobbika, III. 
Béla uralkodása idején már működött. A nyugati iskolai műveltség első Vas megyei 
műhelyét ebben a káptalani közösségben kell keresnünk. Ennek az iskolai műveltség-
nek a gyökerei a Karoling korban kibontakozó iskolás műveltséghez nyúlnák vissza. 
Tudjuk, hogy művészi rangú írásbeliség alakult ki Galliában: itt Tours és Corbie iskoláit 
említhetjük, a német nyelvterületen pedig Szent-Gallent, Aachent, Fuldát. Ezek udvari 
vagy kolostori iskolái a könyvmásolás, a miniatúra híres műhelyeivé váltak. Vasvári 
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káptalani iskolája természetesen nem ért el ilyen szintet, de az írásbeliség itt is kibon-
takozott. A Karolinok feltehetően csak triviális fokon képezték tanítványaikat, azonban 
a liturgia végzésével, majd később a hiteleshelyi tevékenységükkel megbecsülendő 
kulturális munkát végeztek. A káptalan magiszterei főleg a középkor későbbi száza-
daiban a bolognai és a paduai egyetemeken szereztek képzést, eleven szellemi kap-
csolatot teremtve nyugattal. 

Ugyanez mondható a szerzetesek intézményeiről. Ezek országunkban a XII., XIII. 
század folyamán gyors és számszerűen is jelentős fejlődést mutatnak. A magyar ke-
reszténység kezdetén a bencés és a keleti szertartású bazilita szerzetesek jelenlétéről 
tudunk. A XII. században érkeznek a cisztercita, a premontrei szerzetesek, a bencés 
regulát követő vilhelmiták, az ágostonos remeték és a lovagrendek. A XIII. században 
a domokosok és ferencesek kezdik tevékenységüket, utóbbiaknak a városfejlődés te-
rén is jelentős szerepük lett. Ahogy mondani szokták, Benedek a hegyeket, Bernát - a 
ciszterciek - a völgyeket és Ferenc a városokat kereste fel, ahol követőik saját kariz-
májuk szerint végezték munkájukat. 

Csak röviden említem, hogy Vas megyében a szerzetesek körében milyen közössé-
gek működtek. Bencések Németújváron, Jákon, Dömölkön; a ciszterciták Szentgott-
hárdon, Pornóapátiban; az ágostonok Pápócon; a ferencesek Szombathelyen, Lékán, 
Egerváron; a domokosok Vasváron és később Szombathelyen tevékenykedtek. Élénk 
külföldi kapcsolataik révén a korszerű gazdaság, a mezőgazdaság — gondolok 
elsősorban a monasztikus szerzetesek tevékenységére —, a városias ipar talált utat az 
országba. A kolduló rendek tehetséges ifjú tagjai pedig már a párizsi és a bécsi egye-
temen kaptak képzést. 

A XVI. század közepén azután a városokban élő német telepesek, a mezővárosok 
lakossága és egyes főúri családok befogadták Luther tanait, s a kegyuraság jogán a 
templomok, a jómódú családok támogatására pedig az iskolák is a hitújítás szolgálatá-
ba álltak. A tehetséges növendékek német és németalföldi egyetemekről hozták haza a 
nemzeti művelődés és a tudományos képzés igényét. Fellendült a könyvnyomtatás, 
kiépült a népiskolák hálózata, és az irodalomban is teret nyert a nemzeti nyelv. A 
Nádasdy család támogatásával itt Vas megyében, Sárváron jelent meg a magyar nyelvű 
Újtestamentum. A reformáció történetében nagy fordulat állt be, amikor Pázmány Péter 
hatására 1630-ban Batthyány Ádám, 1643-ban pedig Nádasdy Ferenc felvette a katoli-
kus hitvallást. Egyházmegyénk területén is megindult a katolikus restauráció, de a főúri 
birtokon élő jobbágyok ekkor már nem követték egyértelműen földesuraik vallási fel-
fogását, esetenként ellenszegültek. Kétségtelen jele volt ez annak, hogy a hitújítás 
nyomán, éppen a nyugattal való élénk érintkezés folytán az emberek szemléletmódja 
öntudatosabb és elmélyültebb lett. 

A XVIII. század végén Szombathely püspöki székhellyé vált. Szili János személyé-
ben olyan egyéniség került a püspöki székvárosba, aki Rómában tanult, a Collegium 
Germanicum Hungaricumban, Európa országaiból odasereglett tehetséges fiatalokkal 
együtt nevelődött. Közvetlenül hatottak rá az antik, a reneszánsz és a barokk alkotá-
sok, magába szívta az akkor újszerűnek ható klasszicista stílus indíttatásait és mint 
püspök festészetben, építészetben átültette azt székvárosába - az addig mezőváros 
jellegű Szombathelyből nyugat kapuját építette ki. Csak a legfontosabb mozzanatokra 
utalok: megalapította a római kori emlékeket gyűjtő és bemutató első hazai múzeumot, 
régi kódexeket, ősnyomtatványokat és más értékes műveket gyűjtött össze s a tudo-
mányos kutatás előtt megnyitotta könyvtárát, ahol a korabeli írók kéziratai és levelezé-
sei is helyet kaptak. Jeles művészeket foglalkoztatott, akinek a tevékenysége nyomán 
európai rangú alkotások születtek Maulbertschtől, Dorfmeistertől, vagy az építészet, 
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szobrászat terén Hefele és Prokop keze alól. Szombathelyt iskolavárossá tette, ahová 
nemcsak Dunántúlról, de a környező Burgenlandi és Szlovén területekről is é rkezek 
diákok bölcseleti, főiskolai tanulmányok végzésére. 

Földrajzi helyzetből eredően tehát ez a vidék századokon keresztül, u tóbb pedig a 
Szombathelyi Egyházmegye is művelte, megőrizte, továbbfejlesztette nyitottságát nyu-
gat felé. Erre népességének nemzetiségi megoszlása is predesztinálta. A magyar nyelvű 
lakosság mellett jelentős német, horvát és szlovén anyanyelvű népesség élt itt. Ennek 
lett következménye, hogy a trianoni békekötés után az egyházmegye 57 plébániája, 
mintegy 100 ezer hívővel, Ausztriához, 19 plébánia pedig 67 ezer hívővel Jugoszláviá-
hoz csatoltatott. Természetesen az ismeretségi és személyi kapcsolatok ezután sem 
szűntek meg teljesen. Nemcsak a plébánosok, akik valamikor együtt tanultak, de az 
egyszerit nép is gyakran érintkezett egymással, a határok átjárhatók voltak. 

Régiónknak nyugattal való történelmi kapcsolatai után szeretnék néhány szempon-
tot a mai helyzetről is megemlíteni. Nyugat-Európához fűződő kapcsolatunk akkor 
szűkült be, amikor a diktatórikus rendszerek Európa népeit nemcsak megosztották, 
hanem a propaganda minden eszközét felhasználva tudatosan szembe is állították. 
Ezek a diktatórikus irányzatok a kereszténységet, különösen a katolikus egyházat úgy 
kezelték, mint haladást akadályozó intézményt. Akik ezt a vélekedést magukévá tet-
ték, az állami mindenhatóság, a totális szemlélet kiszolgálói és egyben áldozatai is let-
tek. A történelem fricskája, hogy akik az emberi autonómiát hangsúlyozva a keresz-
tény eszmerendszer követelményei alól magukat felszabadítani vélték, reményeik 
zsákutcába jutottak. Totális államok nem csak gondolkodásuk szabadságát kötötték 
gúzsba, emberi személyiségük alapvető jogait is alaposan megnyirbálták. Sőt sokakat -
soha nem látott mértékben - az élethez való jogtól is megfosztottak. A kereszténység, 
kiemelten a katolikus egyház, szemben állt ezekkel a felvilágosult tudományosságra 
hivatkozó törekvésekkel, rámutatott torzulásaikra, bár hatásuk alól - meg kell mondani 
őszintén - maga az egyház sem tudta egészen kivonni magát. Egy dologban azonban 
az egyházi vezetés mégis következetesen szembeállt a totális hatalom kísérletével. Elvi 
szinten és minden eszközzel küzdött ellene. Ritkán emlegetik, pedig tény, hogy 
ugyanaz a XI. Pius pápa adott ki enciklikát a német fasizmus ellen (Mit brennen der 
Sorge), aki a kommunizmust is elítélte, „Az Istentelen kommunizmusról" szóló körira-
tában. Mindkét enciklika kemény szavakkal emlékeztetett az embernek, mint sze-
mélynek elidegeníthetetlen jogaira. 

A fasizmussal és a marxizmussal való szembenállás az egyház részéről nem pusztán 
ellenzékiség volt, nem az ellentél álláspontjának tagadásában gyökerezett csupán, ha-
nem főleg az egyház saját értékeinek a megvallásában. Évtizedek múltán ez az állás-
pont meg is hozta a maga gyümölcsét. A jogtalanságokra a keresztények megbocsátás-
sal, párbeszédre való készséggel és az erőszak egyértelmű elutasításával válaszoltak. 
Ezáltal olyan stílust mutattak be, amely a más nézetet vallók számára is mércét jelen-
tett. Ennek eredményeként lassan kialakult a szolidaritási-étosznak nevezhető maga-
tartásforma. Gondoljunk csak XXIII. János egyéniségére, nyitottságára és párbeszédet 
szorgalmazó megnyilatkozásaira. A szolidaritás eszméje két szempontot hangsúlyozott. 
Egyrészt a totális állam alóli felszabadítás erőszakmentes útját, amelyhez hozzátartozott 
a bosszúról való lemondás és a nagyvonalú megbocsátás szelleme, másrészt a keresz-
tényeket nyitottakká tette, a lelkiismereti szabadság elfogadására. Ezzel együttjárt a 
tolerancia, más meggyőződések tudomásul vétele. Sőt annak elfogadása, hogy plurális 
társadalomban élünk, ahol más felfogású emberekkel minden jó ügyben együttmű-
ködhetünk. Utalok a II. Vatikáni Zsinatnak A vallás szabad gyakorlása című nyilatko-
zatára. A zsinati atyák álláspontjukkal felsorakoztak az ENSZ emberi jogokat deklaráló 
kodifikálása mögé: „Minden személynek joga van a gondolati, a lelkiismereti és a val-
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lásszabadságra." A zsinat lényegében így fogalmazott: Sérthetetlen az emberi személy 
joga lelkiismereti ügyekben, amíg tevékenysége a másik ember jogát nem gátolja. A 
személyt megilleti a kényszertől való mentesség. A lelkiismereti szabadság határa s 
korlátja csak a közrend és a közerkölcs. Úgy vélem, hogy ezek a gondolatok az embe-
rek tudatában már akkor éltek, amikor XXIII. János Pápa meghirdette a II. Vatikáni 
Zsinatot. Ott csupán annak az igénynek megfogalmazása és kinyilvánítása történt meg, 
ami már élt az emberek lelkében, amit nem csak az ellenzéki táborba szorultak, a 
mellőzöttek, hanem a hatalom részesei közül is többen megsejtettek és tudat alatt re-
méltek. Különben hogyan következhetett volna be az 1980-as évek végén véres harc 
nélkül az a fordulat, amit joggal mondhatunk forradalomnak, és ami még most is for-
málódik és alakulóban van. 

A határok megnyíltak, a hatalmi tömbök szembenállása megszűnt, ennek jelképe, a 
berlini fal leomlott és a jövőt szemlélve nem csak a kisemberek, hanem a szuverén 
országok parlamentjei és kormányai is az Egyesült Európa felé tekintenek. 

Ebben a jövőnket formáló feladatban mindannyiunknak részt kell vállalnunk. A 
Szombathelyi Egyházmegyében működő egyházi intézmények több olyan kapcsolatot 
építettek ki, amelyek az Egyesült Európa felé mutatnak. 

A „Silbermőve Actio" már a pártállam uralma idején biztosítani tudta a szocialista or-
szágokban élő keresztények számára a német keresztényekkel való találkozást. Azóta 
meghalt dr. Hans Merk bajor miniszteri tanácsos, aki Münchenben és a budapesti Ope-
raházban ezeket a lelkesítő találkozásokat megszervezte. A müncheni „Deutscher 
Katoliker Tag"-on 1984-ben szenzációnak számított a mintegy 150 magyar hívő jelen-
léte, akiket több püspök is elkísért, s fogadta őket a bajor tartomány vezetője is. Az 
operaházi találkozóra Budapesten, néhány évvel később került sor. 1989-ben a bajor-
magyar találkozón már csaknem 3000 magyar utazott a Miinchen-Freisingeni érseki 
egyházmegyébe, köztük 6 püspök és 30 lelkipásztor. 

Egyházmegyénket Konkoly István megyéspüspök és 8 lelkipásztor képviselte. Ez 
alkalommal épült ki a nagyon mély kapcsolatunk a Kaufbayerni Szent Márton plébáni-
ával és a várossal, amit később, 1990-ben Szombathely város tanácselnöke és 
Kaufbayern polgármestere közötti kapcsolatfelvétel követett. E két város tényleges 
testvérvárosi viszonya már az új politikai helyzetben, 1990-ben valósult meg. 
Bensőséges kapcsolatunk azóta is fennáll, és különböző szervezetek között baráti 
szinten szövődik. Először egyházközségi keretekben, majd a Kolping Egyesület vona-
lán, a két város tűzoltó szervezete és rendőrkapitánysága révén. Nagyon jó hangulatú 
találkozás volt az elmúlt években is Máriazellben, ahonnan közösen Szombathelyre 
jöttünk át ünnepelni. A Kaufbayerni Kolping család segítségével jött létre a Szombat-
helyi Ügyviteli Gyakorló Cég, amelyet szakmailag és anyagilag azóta is segítenek. A 
Szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézet közreműködött és jelenleg is szervező 
munkát végez a Katolikus Felnőttképzés Európai Szövetségben. Napjainkig 11 rendes 
és 6 vendégstátussal rendelkező tagja van ennek az Európai Szövetségnek. Ebbe min-
den európai ország kérheti tagságát, ha az illető ország püspöki kara ezt óhajtja. Ma-
gyarország 1990-től rendes tagja ennek a szövetségnek és az elnökségbe is beválasz-
tották a Szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézet igazgatóját, akinek feladata, 
hogy segítse a közép-európai országok együttműködését és az Európai Szövetségbe 
való integrálódását. Tavaszi és őszi rendes elnökségi ülésen kívül ez év májusában a 
Katolikus Felnőttképzés Európai Szövetsége Prágában rendezte meg kongresszusát 
Katolikus identitás és multikulturális társadalom címmel. Ezen a kongresszuson 15 eu-
rópai ország mintegy 170 felnőttképzője vett részt. Itt már fölmerült, hogy olyan gon-
dolatokkal is foglalkozzunk, amelyek a posztmodern és posztkommunista helyzetben 
közvetlenül érintik az egyházat. Az ilyen fórumoknak főleg a tudatformálás terén van 
igazán jelentőségük. Akik ilyen összejöveteleken vannak, az időszerű feladatokat saját 
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régióikba viszik, ott átadják és megvitatják azokat. A németországi Ostakadémie 
Königstein és az Arbeitgemeinschaft für die Katolisch-Sozialle Bildung im Deutschland 
mintegy 69 szövetséget, akadémiai és képzési intézményt működtet. Élénken ápolják 
és támogatják a közép-európai felnőttképzés fórumait. 1994. év tavaszán például az 
Aacheni egyházmegye szervezett tanulmányi napokat a magyar egyházmegyék kül-
döttei részére. 

A földrajzi közelség folytán osztrák kapcsolataink még a Németországiaknál is élénkeb-
bek. Csupán felsorolásszerűen1 Az eisenstadti egyházmegyei napokon a Szombathelyi Egy-
házmegyét 19 fiatal képviselte. A Graz-Secaui Egyházmegye férfimozgalma Három ország 
találkozója címmel minden év őszén lehetővé teszi osztrák, szlovén és magyar emberek 
találkozását, ebben a Szombathelyi Egyházmegye képviseli a magyarságot. Legutóbb, 1994. 
őszén itt Szombathelyen találkoztunk, mintegy 5000-en voltak jelen Ausztriából, Szlovéniá-
ból és országunkból. A Graz-i Egyházmegye a Szombathelyi Katolikus Továbbképző Inté-
zettel karöltve a magyar, a szlovén és a stájerországi felnőttképzők számára rendszeres tan-
folyamokat tart, előmozdítva ezzel is a vezetőképzést. Ugyanilyen szándékkal a stájer kato-
likus nőmozgalom egyszer Ausztriában, máskor itt nálunk továbbképző szemináriumot 
rendez. A bécsi érsekség rendezéséljen 1993 májusában Ausztria - Magyarország - Közös 
múlt, új jövendő gondolatkörben tudományos megbeszélést rendezett, mintegy ezer 
résztvevővel. A Katolikus Továbbképzőben több külföldi segíti a közös gondolkodást és 
kapcsolatteremtést. A mentálhigiénés tanulmányi hetet holland, svájci és német előadók 
gondozták. Az Osta-Akademie Königstein három napos konferenciát tartott német fiatalok 
részére Magyarország politikai, gazdasági és vallási helyzetéről. A Pannon Szabadegyetem 
1992-ben Ausztriában élő magyar aidósokat hívott meg, hogy egyházpolitikai, jogi, gazda-
sági, szociológiai ismereteket közvetítsenek közgazdasági szakembereknek. 1993-ban ma-
gyar, horvát, olasz és osztrák résztvevők számára nemzetközi szimpózium volt A katolikus 
értelmiségiek szerepe a társadalmi változásokban című témakörben. 1994-ben Világiak az 
egyház életében címmel a linz-i megyéspüspök és Paul Iby enstadti püspök vezetett konfe-
renciát a Szombathelyi Egyházmegye papjai és világi munkatársai számára. Ugyanebben az 
évben a dél-tiroli Cusanus Akadémia látta vendégül a szombathelyi fiatalok küldöttségét, 
majd a Graz-i Egyházmegye támogatásával, itt Szombathelyen, három hetes intenzív kép-
zést tartottak a volt közép-európai szocialista országok felnőttképzői számára. A Szombat-
helyi Egyházmegye aktív részt vállalt az 1992-ben megrendezett bécsi Pax Romana Keresz-
tények és szabadság című előadássorozatán. Ugyanebben az évben a hét évenként tartott 
aacheni zarándoklaton egyházmegyénk is részt vett a megyéspüspök vezetésével. 

Nem lenne teljes kapcsolataink, találkozásaink sora, ha röviden nem emlékezhet-
nénk meg az 1989-től újjászerveződő szerzetesrendek kapcsolatteremtéséről. Nagyon-
nagyon nehéz körülmények között kezdik új életüket a szerzetes közösségek, hiszen 
az újraindítok már mind idős emberek. De hála Istennek vannak fiatalok is, akik a sta-
fétabotot készek átvenni. 

Mint az egyik Ferences Provincia vezetője megbízást kaptam a római központ által 
szervezett megbeszélésre, amelyen a szovjet befolyási övezetben élő és működésük-
ben akadályozott ferences közösségek küldöttei vettek részt, megtárgyalva e sajátos 
helyzetből adódó feladatokat. A Közép-európai Provinciálisok Konferenciája a kebelé-
be fogadta a három magyar nyelvű rendtartományt, két magyarországit és erdélyit. 
Évente két alkalommal rendszeresen megtartott tanácskozásokon az európai integráló-
dás sokrétű problémája került megbeszélésre, egy alkalommal Erdélyben, Szárhegyen. 
1990 őszén a budapesti találkozóra egész Európából érkeztek rendtagok, hogy az Eu-
rópa Ház építésének a feladatairól tanakodjanak. Az összejövetel tengelye Bécs és Bu-
dapest között épült ki. A jelképes Európa Házat különböző országokból hozott téglák-
ból Szentendrén építették fel. 
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A Premontrei Kanonok Rend itt Szombathelyen gimnáziumot tart fenn. Tulajdon-
k é p p e n a Csornai Prépostság a fenntartó és tudjuk, hogy ennek a prépostságnak le-
ányintézménye működ ik Kaliforniában, Los Angeles mellett, Orangeben. A rend gene-
rális apátja holland származású, nagyon jelentős anyagi segítséget ad a prépostság újjá-
építéséhez. Caritas vonalon pedig a világhírű Spek páter, - wehrenfr ied von Straten -
tart bensőséges testvéri kapcsolatot a magyar premontrei rend tagjaival. 

A Szahézi Rendtartomány főleg a szomszédos bécsi tartománnyal épített ki é lénk 
kapcsolatot. Természetesen a római központ is figyelemmel kíséri munkájukat . Itt 
Szombathelyen nevelőintézetet tartanak fenn. Új indulásukhoz a belga és bajor tarto-
mányok nyújtanak segítséget azzal is, hogy pl. a növendékek nevelését elősegítve a 
Benedikt Beuerben lévő Pápai Szalézi Egyetemen biztosítanak helyet. Az Isteni Ige 
Társasága Kőszegen tevékenykedik. Missziós rendről lévén szó, é lénk kapcsolatban 
vannak külfölddel. Központjuk Sanct Gabriel bei Mödlingben van. A rendtagok külföl-
di misszióból tértek vissza, hogy újraindítsák tartományukat, itt magyarhonban. 

Amikor az egységes Európa víziója van előttünk, minket Közép-Európa keleti ré-
szén élő embereke t két súlyos gond foglalkoztat: a nemzetiségi szembenállás és az 
elszegényedés. 

Magyarország és a szomszéd államok az újjáéledt, sőt a túlhangsúlyos nacionalizmus ter-
hét hordozzák. Nem aidatosodott eléggé az egyházban - itt a különböző nemzetek egyhá-
zaira gondolok, - hogy milyen nagy szerepük lenne a szomszédos népek kiengesztelődésé-
nek a munkálásában. A kereszténység először is egyetlen közös eszmeiség. Nem lehet 
megosztani. Egy atyának vagyunk a gyermekei, testvérei. Ebből a testvériségből nem re-
keszthetünk ki senkit. Már az is elitélendő, ha a Káinként azt mondjuk, mi közöm testvé-
remhez? Ennél több a tennivaló, egymás javán kell fáradoznunk. A katolikus egyház köz-
pontjából ismétlődő bíztatás érkezik, hogy a szomszédos püspöki konferenciának egy-egy 
tagját kölcsönösen hívják meg eszmecserére, egymás szempontjainak a megismertetésére. A 
pápai látogatások e térségben szintén alkalmul szolgálnak az egyházi vezetőinek és 
lúvőinek személyes találkozásra. Eszményi lenne, ha térségünkben az ortodoxia és 
különböző hagyományt képviselő egyházi közösségek az egység irányába ható találkozá-
sokat ápolnák. Nagyon dicséretes törekvések vannak e téren, de a másik számbeli 
fölényétől vagy térnyerésétől való félelem néha még gátló tényező. Nos, félre kell tenni 
minden versengést. Éppen az egyházak tehetnek sokat abban, hogy a nemzeti értékek köl-
csönös egymásra hatása mellett azok megőrzése és fenntartása is megvalósuljon. Az európai 
kultúrát az különbözteti meg más régiók kultúrájától - ez adja sokféleségét - , hogy nemzeti, 
sőt népcsoportonkénti sajátosságai is vannak, ugyanakkor közösek az európai gyökerei. 
Nem lehet tehát arról szó, hogy bármely ország vagy azon belül bármely népcsoport kultú-
rája, gazdag, színes hagyománya feloldódjon egyfajta európaiságban. Európa nem válhat 
olyan olvasztó tégellyé, mint Amerika. Az európaiság feltétele az ókori görög-római hagyo-
mánytól kezdve a zsidó-keresztény eszmeiségen át, hogy a sokszínűség fennmaradjon. A 
nemzeti kultúráknak meg kell találniok és őrizniük kell identitásukat, tekintettel az egészre 
és az egymásrautaltságra. 

Másik gondunk az elszegényedés. A gyors egymásutánban következett két világhá-
borúban értékeinek nagy része elveszett. Talán n e m is annyira é p p e n a háború alatt -
bár mérhetetlenül sok értékünk került külföldre - , de azt kell mondanunk - legalábbis 
mi szerzetesi közösségek ezt érezzük - nagyon sok értékünk kallódott el az 1950-es 
évek után. Az elmúlt évtizedek politikai-gazdasági kísérlete felforgatta a meglévő 
struktúrákat, anyagi gondokkal küszködtünk. Az egyház számára a Konstantini kort 
követően állandó krízist jelent, hogy a szegények egyháza tud-e maradni? Jelen hely-
zetünkben, itt a mi régiónkban, az egyház híjával van a szükséges eszközöknek, sze-
gény egyház vagyunk, jórészben m é g hiányoznak intézményeink is, a meglévőket sem 
tudjuk csak saját eszközeinkből fenntartani. 
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Ennek ellenére az egyház újjáélesztette Car i tas szervezeteit, legalábbis egy részüket 
igyekszik az egyházközségek szintjén működtetni. Hazánkban sok helyütt, így Szom-
bathelyen is működik a Máltai Szeretetszolgálat. Közismert, milyen segítséget nyújtott 
és nyújt a kórházi felszerelés, sőt a szomszéd államokban élő magyar testvéreink segí-
tésére. Ez az a terület, ahol az egyház szolgálatát a társadalom ma is egységesen elfo-
gadja és várja. A szegénység enyhítésére és a gazdasági élet stabilizációja érdekében az 
egyház felhasználja kapcsolatait és erkölcsi tekintélyét. Együtt kell működnie a civil 
fórumokkal. És sohasem a saját befolyását szolgálva, egyszerűen csak a segítés okából, 
csak a rászomló embert kell néznie. 

Van még egy fontos szempont, ami általában nem szimpatikus, ha megemlítjük az 
emberek előtt, de mégis jövőben mutató: az önfegyelmezés, a szerény életvitel, esetleg 
a lemondás a nagyobb falatról. A konzum társadalom erre a tanúságtevésre szinte fel-
szólítja az egyházat és az egyháziakat. Főleg akkor, amikor a jövőnkről, a több gyermek 
elfogadásáról esik szó. „Aki kész elveszíteni az életét, megnyeri azt." Paradoxnak tűnő gon-
dolat, de igaz, hogy az áldozat vállalása az élet kibontakozásának útja. 

Két olyan példával zárom előadásomat, amelyek talán érzelmi mozzanatokat hang-
súlyoznak, de tükrözik az eddig megtett út eredményeit, másrészt jövőbe mutatóak is. 

Az egyik a Szombathelyi Egyházmegye és Ausztriai határán valósul meg. A 
íelsőrönöki Szent Imre templom a csaknem négy évtizedes szembenállás áldozata lett. 
Teljesen romossá, kifosztotta vált. Mivel pontosan a később meghúzott határon állt, 
papját a keleti blokk oldalán álló hatalom elüldözte, a templom latrok barlangjává vált. 
A határzáron, a drótsövényen túl élők a templom közelében felállított kereszthez gyü-
lekezhettek csak, mert a templom az övéké is volt, de a határon innen állt és többet 
ebben az ügyben nem is tehettek. Amikor a határzár leomlott, felmerült az igény, hogy 
az ádáz szembenállás romjain újjáéledjen a megbékélést hirdető templom. És első ki-
rályunk fiának, Szent Imrének az emlékére ma régi fényében áll ez a templom, és tel-
jesíti rendeltetését. Gyűlölködések után hirdetve a népek közös akaratából új, békés és 
boldogabb korszak kezdetét. 

A másik példa a már megvalósult európai reményeket szemlélteti. A már említett 
Spek páter tevékenységére hivatkozom. Mint premontrei szerzetes a II. világháború 
után és 1956 eseményeit követően is, az éhezők, a nélkülözők és a szembenállás káro-
sultjainak segítségére sietett. Nyugat-európai országokban karitatív gyűjtést szervezett. 
Azt mondhatjuk, hogy az ő akciójával párhuzamosan indult el Európa megbékélése a 
megszálló és megszállott hatalmak és népek között. Egy alkalommal meghívta őt egy 
idős belga házaspár, aki a segélyezettek javára valóságos élelmiszerhegyet gyűjtött 
össze gazdag lakásuk szalonjában. A már idős édesanya kezdte a beszélgetést. Azért 
hívtuk az atyát ide, mert gyermekünket a németek itt, ezen a helyen, szemünk előtt 
lőtték agyon. Úgy akarjuk emlékünkben őrizni őt, hogy a megbékélést szolgáljuk. 
Megkérjük az atyát, vigye el a menekülteknek, a hábom károsultjainak, a németeknek 
is, és ossza ki közöttük ezeket az adományokat. Ezek az emberek a jóval győzték le a 
rosszat. Azt a keresztény programot valósították meg: „akik átkoznak titeket, ti azokra 
mondjatok áldást. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek." 

Milyen áthidalhatatlannak tűnő ellentét feszült hosszú időn keresztül a német és a 
francia-belga-holland nép között. És magas erkölcsiségű emberek munkája nyomán 
ma ezek a népek egymásra találtak, egymásért dolgoznak. Miért ne remélhetnénk, 
hogy az ellenségkép gerjesztése helyett Közép-Európa nemzetei is egymás értékeit 
becsülni tudó, egymás jövőjén fáradozó testvérnépekké válnak? 

Csak ez lehet a jövő útja. 
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