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Kedves Olvasónk!

Második számunk Előszavában hadd mondjunk 
mindenekelőtt köszönetét Olvasóinknak!  Köszön
jük, hogy a vártnál sokkal nagyobb számban és 
nagyobb lelkesedéssel  fogadták az Egyházfórum 
megjelenését. Köszönjük megértésüket fo lyó iratunk 
számos (nemcsak szépség)h ibá jával  kapcsolatosan.  
Köszönjük, hogy sokan tol lat ragadtak ,  és seg í t 
ségünkre siettek ötletekkel , k r i t ikáva l ,  hozzászó
lásokkal , c ikkekkel , tanulmányokkal és anyag i  
támogatással. Olvasóink reakciói  megerősítettek 
bennünket meggyőződésünkben, hogy az Egyház
fórum kiadásával  fontos, hézagpót ló fe ladatra  
vál la lkoztunk. Együttműködésüket a jövőben is 
ké r jük .

Második számunkat kis késéssel postázzuk, 
kárpótlásul azonban egy terjedelmesebb számot 
tarthat kezében az Olvasó. A füzet í r ása i  két fő 
téma köré csoportosulnak.
Az első részben az Isten népe és az egyház v i 
szonyára irányí t juk az Olvasó f igyelmét.  Norbert 
Lohfink tanulmányában az " Is ten  népe" kife jezés 
b ib l ia i  hátterével  fo g la lkoz ik .  Megál lapításai  
közvet lenül ér int ik egyházértelmezésünket. Paul 
M. Zulehner Isten népének le lk i  hivatásáról szól, 
amely abban á l l ,  hogy tapasztalhatóvá tegyük 
Istent közösségeinkben. Ehhez az egyház három 
ősi kincsét hozza elő, porol ja le és á l l í t j a  
elénk: a misztikát, a testvér i  közösséget és a
po l i t iká t .
Számunk második fő részének í r ása i  a mai ma
gyarországi egyház témája köré csoportosulnak. A 
Lekai bíboros tíz éves prímási működéséről in
dított  vi tánk keretében három Magyarországról  
érkezett hozzászólást közlünk. Győri Ákos* egy 
házpo l i t ikai-történelmi mérleget kész í t  az elmúlt 
negyven év magyar egyházi  eseményeiről , és 
a r ra a meggyőződésre jut, hogy a Léka i -korsza-  
hot nem lehet a megelőző harminc év eseményeitől  
függet lenül  elemezni. Kocsi György Lékai  bíboros
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tevékenységének főbb területeit veszi szemügyre. 
Különösen el ismerésre méltónak vé l i  az elhúnyt 
prímás szociális tevékenységét, de t íz  sovány 
esztendőnek tartja a Lékai-korszakot. Az ok: az
állam és egyház csupán papír forma szer int i,  de 
távolról  sem valód i  szétválasztása. Kiszely Károly 
rövid ál lásfoglalásában a fegyveres katonai szol
gálatmegtagadók elhanyagolását és sanyarú hely
zetét teszi szóvá. A v i ta keretén belül közöljük 
egy interjú szövegét, amelyet^ Dávid Seeber ké
szített Miklós Imrével,  az AEH elnökével.  Az 
interjúban az állami egyházpoli t ika f igyelemre
méltó szempontjai fogalmazódnak meg.
Paul M. Zulehner és Wildmann János az egyre 
bonyolultabbá váló Bulányi-ügyre irányít ják az 
Olvasók f igyelmét. Az e lő íté letektől és emocioná
lis túlkapásoktól terhelt vitában megfontolt és 
ob jekt ív  párbeszéd kialakulását szeretnék előmoz
dí tani  ezzel  a közös szerkesztői á l lásfoglalással .  
Személyek és hírek c. rovatunkban Dokumentáció
ként közöljük a MKPK Nyi latkozatát a katonai 
szolgálatról  és az erőszakmentességet képviselő 
kisközösségek Nyilatkozatra született reakcióját. 
Rovatunkat Rövid hírekkel egészí t jük ki.
Második számunkat Olvasóink leveleiből vett 
részletekkel zárjuk.

K  J í X

Felh ív juk Olvasóink f igyelmét, hogy meg
kezdjük az Egyházfórum első számában jelzett 
könyvkiadásunkat is. Már előkészületben van 
Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?
(Mi lyennek akarta Jézus a közösséget?) c. müvé
nek magyar nyelvű kiadása, amelyre felveszünk 
megrendeléseket és előfizetéseket. A könyv vár
ható megjelenésének időpontja 1987 nyara,  kalku
lált ára Nyugaton kb. 15.— SFr, Magyarországon 
105.— Ft, i l l e t ve  két miseintenció. Az Egyházfó
rum előfizetői 20°/o-os kedvezményben részesülnek.

1986. december a szerkesztők

5



NORBERT LOHFINK

ISTEN NÉPE

(Ószövetségi megfontolások a zs inat i  
szócsaták egy ik  központi fogalmára vonatkozólag )

NORBERT LOHFINK (szül .  1928.), jezsuita 
az ószövetségi  szenti rástudomány pro
fesszora a jezsuiták frankfurt i  főiskoláján. 
Alábbi tanulmányát az "Unsere grossen 
Wörter" c. kötetéből vettük (Ver la g  Herder, 
Wien 1977, 111-126 o ld a l ) .

Sok szó van,  amelyek mintegy a fiókban 
hevernek,  s az ember csak ritkán veszi  elő 
őket. De egy szép napon eljön az idejük. Min
denki szájából őket ha l lan i ,  és senki sem tud 
meglenni nélkülük. Aztán egy pár év múlva 
eset leg megint megszokottá válnak.

Az " Is ten népe" ki fejezésnek már hosszú 
évekkel  ezelőtt el jött az ideje.  Az exegéták 
kezdték. Gerhard von Rád ószövetségkutató 
1929-ben jelentette meg első könyvét , amelyből 
rögtön látni lehetett szerzőjének nagyságát:  " I s 
ten népe a Második Törvénykönyvben" /Das Got- 
tesvolk im Deuteronomium/. Ernst Kásemann t íz  
évve l  később adta ki a Zsidókhoz írt levé l rő l  
szóló könyvét  ezen a címen: "A vándorló Isten
népe" /Das wandernde Gottesvolk/. Akkoriban 
talán az is szerepet játszott, hogy abban az 
időben a "nép" szót mások is sokat emlegették 
Németországban. Aztán egyre gyorsabban követ
tek egymást az olyan publikációk, amelyeknek 
címében szerepelt az " Is ten népe" ki fe jezés.  
Főleg az ökumenizmus iránt e lkötelezett  teológus
körökben vált ez kulcstémává. Katolikus teológu
sok annak a fe lfogásnak az el lentéteként vezették
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be ezt a ki fejezést ,  amely az egyházat "Krisztus 
titokzatos testének" /Corpus Christi mysticum/ 
tekintette. Az ötvenes években főleg a francia 
pasztorál is- l i turg ikus  mozgalom kedvelte e ki f e je
zést. A püspökök úgy vit ték be a I I .  vatikáni  
zsinat üléseire, mint valami harci lobogót. On
nan árasztotta el néhány éven át széles áradat
ban az egész katolikus v i lágot .  A zsinat utáni 
eufória alábbhagyásával aztán megint kezdett 
v isszaszorulni  a használata. De most már benne 
van sok dokumentumban, pásztor levélben, szinó- 
dusi és l i turgikus szövegekben. Sok prédikátor
nak és sok bázisközösségnek, mely a hivatalos 
egyház peremén helyezkedik el, még ma is drága 
ez a ki fejezés. Mostanában Taizéből  érkeznek 
levelek Isten népének.

Ez a ki fejezés akkor sem íz le t t  mindenki
nek egyformán, amikor mindenki használta. Né
melyeknek édes, másoknak savanyú volt.  Nagyon 
különböző volt az az értelem is, amelyet külön
böző személyek e kifejezésnek tulajdonítottak. 
Számomra ez azoknak a vitáknak az idején vált a 
legv i lágosabbá , amelyek 1968 és 1969 táján az 
isolottói /Firenze/ közösség körül fo lytak,  és 
amelyeket elég közelről átéltem.

Ebben az összefüggésben a részletek nem 
fontosak. Egy bizonyos pap -  Don Mazzi -  egy új 
munkásnegyedben létrehozott egy plébániát, a- 
melyben csakugyan elevenség volt,  amelyben ott 
fújt a zsinat szele és a Biblia szele is. Azután 
végül  is feszültségek támadtak az istentiszteletek 
formája, a v i l ág i  hívek közreműködésének formái, 
a hitoktatás tartalmi elemei, valamint a közösség 
nyilvános ál lás foglalásai  miatt a püspök, a f i 
renzei érsek, és a közösség között. És a vi ták
ban, amelyek csakhamar a nyilvánosság előtt 
fo lytak,  újból és újból elhangzott ez a vezérszó: 
" Isten népe". A bíboros ezt az álláspontot kép
visel te :  Isten népének mint népnek jogi struktú
rái vannak; Isten népe a Codex Iuris Canonici 
van érvényben;  Don Mazzi mint plébános köteles 
engedelmeskedni az érsekének, s egy érsek nem
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fogad küldöttségeket egy plébániáról , amely köz
gyűléseket tart , és "demokrat izálódott" .  Don Maz- 
zi és a h ív e i  ezzel szemben ezt mondták: mi
szegény emberek vagyunk;  a szegény emberek, 
aki hal lgat ják Jézus üzenetét és hisznek benne: 
ók az Isten népe; az érsek Isten népéért van;  el 
kel l  jönnie hozzánk és meg kell  ha l l gatn ia  
minket, máskülönben a hierarchia e lárul ja Isten 
népét. Az érsek először nem jött, aztán megjelent 
rendőri  kísérette l .  Az egyházközség új plébánost 
kapott, de sokan a régi  plébánossal együtt  e l
mentek -  abba az egyházi  " i l l e g a l i t á sba " ,  amely 
még ma is jel lemzője a katolikus Olaszországnak.

Vajon hol vol t valójában az Isten népe 
ezekben a sokak számára oly trag ikus ,  egészében 
pedig oly jellemző eseményekben? A bíborosnál  
vagy  Isolottóban? Világos ebből, hogy micsoda 
dinamit, micsoda egyházrobbantó dinamit re j tőz
het Isten népe fogalmában. Ezért célszerű egy 
kicsi t közelebbről megvizsgálni e fogalom erede
tét. Talán fe lvethet jük a kérdést, hogy milyen 
v iszonyban ál l t  I z rae l  struktúráival és intézmé
nyeive l  az a valami,  amit az " Is ten népe" 
kife jezés eredet i leg je lö l t .  Felvethet jük a kér
dést, hogy valóban eredendő kapcsolatot  tételez
hetünk-e fel " Isten népe" valamint a szegények 
és elnyomottak között. Nem térhetünk ki az elől 
a kérdés elől, hogy az " Is ten népe" kezdettől 
fogva magában fog la l ta -e  a demokratizálódás 
gondolatát, amelyet ma oly könnyen társítunk 
v e l e .

Manapság nálunk az " Is ten népe" ki fejezést 
az egyház megjelölésére használják. S itt a ná
záreti Jézustól ki induló " egyházat" ,  amelyről az 
Újszövetség tanúskodik, az ószövetségi  I z rae l  
egyenes folytatásának tekint ik.  Erről az I z rae l rő l  
pedig magától értődő dologként tételez ik fe l,  
hogy önmagát " Is ten népének" nevezte.  Éppen 
ezen a ponton kell  megkérdőjeleznünk bizonyos 
bevett meggyőződéseket.



"Jahve népe" és nem "Isten népe"

Ha a k i i gaz í tandó dolgok között nem is a 
legfontosabb, mindenesetre mégis f igyelemreméltó 
az a tény, hogy a pontos kifejezés "Jahve népe", 
nem pedig " Isten népe". Ezzel láthatóvá válik az 
a val lástörténet i  közeg, amelyben további meg
fontolásaink során mozognunk kell .

I zrael  Istenének neve van,  Jahvénak h í v 
ják. Más istenek is vannak. Jahvét csak a neve 
által  lehet tőlük megkülönböztetni. Majd csak a 
papi  korszaktól  kezdve létez ik elméleti monoteiz
mus. Igaz ,  Jahvét már régebbi  korokban is 
lehetett ha'elohim-nak, az " Istenségnek" nevezni , 
és ezt gyakran meg is teszik. És Jahvén k ívü l  
más istent nem is szabad Izraelben t iszte lni.  Ez 
a t ízparancsolat  első parancsolata.  De azért 
ezek a más istenek vannak. Ezért azonosítják a 
saját Istenüket a "Jahve" névvel .  És annál a 
ki fejezésnél,  amellyel most foglalkozunk és ame
lyet rendszerint  az " Isten népé"-nek fordítanak,  
semmiképpen sem látszik lényegtelennek az Isten
ség név szerinti  azonosítása. Mert e kifejezés 
szinte sohasem szerepel ebben a formában: 'am
ha'elohim " Isten népe", hanem majdnem mindig 
ebben a formában: 'am JHWH "Jahve népe".

Ez pusztán stat is zt ika i lag  is kimutatható. 
Az " Isten népe" ki fejezés összesen kétszer fordul 
elő az Ószövetségben, a "Jahve népe" kifejezés 
viszont 17-szer. Figyelemre méltó továbbá, hogy 
a ki fejezés főképp olyankor jelenik meg, amikor 
a Bibl ia Jahvét beszéltet i,  például olyankor, 
amikor egy próféta az ő nevében beszél, továbbá 
olyankor, amikor emberek megszól ít ják Jahvét, 
például amikor imádkoznak. I lyen esetekben ter
mészetesen "az én népem"-ről, "a te néped"-ről  
vagy  "az o népé"-ről van szó. Ha megvizsgáljuk 
a szövegösszefüggést ,  kiderül, hogy ezek a ki
fejezések "Jahve népe" és nem "Isten népe" 
helyett á l lnak.  303 i lyen hely van. Aztán ott
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vannak az úgynevezett  szövetség-formulák,  me
lyek í g y  hangzanak:  "ők az én népem lesznek,
én pedig az o Istenük leszek. "  Ezeken a he lye
ken is mindenütt "Jahve népé"- rol  van szó és
nem "Isten népé"-ről .  34 i lyen hely van.  í g y  az
Ószövetségben összesen 354 helyen van szó "Jahve 
népéről" és két helyen " Isten népé"- ről .  Ez a 
két hely / Bi 20,2 és 2 Sám 14,13/ különleges
körülményekkel magyarázható. Tehát már a sta
t isztika tanúsága alapján is megál lapítható:  I z 
rael  nem "Isten népé"-rol  beszélt , hanem "Jahve 
népé " - rő l .

í g y  is kellett beszélnie.  Mert Jahve népén
kívül  ny i l vánvalóan tudomása volt  más istenek 
népeiről  is. Az egy ik  legrég ibb  szöveg, amely az 
Ószövetségben egyáltalán ránk maradt, egy  i z ra 
el ita győzelmi ének a hesboni amoriták fölött. 
Ebben az énekben -  az amoriták legyőzésének 
mintegy kontrasztjaként - szó van az amoriták 
egy ik régebbi  győzelméről ,  amelyet egy másik 
nép, a moabiták felett arattak.  A moabiták is
tenét Kamosnak hív ták,  s a moabiták vereségét 
ezekkel  a szavakkal  idézik fe l :  "Jaj neked,
Moab, Kamos népe, elpusztultál.  /Kamos/ földön
futókká tette f i a i t ,  leányai  fogságba estek" /Szám 
21,19/. Ahogy tehát az izrae l i ták Jahve népe, 
úgy a moabiták, I z rae l  kelet i szomszédja, Kamos 
nepe. Hogy a kezdeti időkben az izrae l i ták  
minden népet egy bizonyos isten népének tartot
tak, és meg ford ítva,  minden istennek megvolt a 
maga népe, az nem egészen bizonyos ugyan, de 
sok minden szól amellett, hogy í g y  gondolkod
tak. Ezzel függhet össze még az a későbbi 
elképzelés is, hogy a népeknek angya la ik  van
nak. Talán az izrae l i ták csak ott tételezték fel 
az ^Istenhez va ló saját v iszonyuk i ly es fé le  megfe
le lő it , ahol tudták, hogy ez megfelel  az i l lető 
neP saját fel fogásának.  De lega lábbis  a fogság 
u tá nf Krónikák könyvében megtalálható az az 
altalános elmélet, hogy minden egyes nép egy  
bizonyos istennek a népe /2 Krón 32,14-17/.

Egyébként a Számok könyvében szereplő ré-



gi vers rögtön elvezet  egy további fontos szem 
ponthoz.

"Jahve családja" és nem "Jahve népe"

A fentebb idézett szöveg /Szám 21,29/ u- 
gyanis először Kamos "népének" nevezi a moabi- 
tákat, azután minden átmenet nélkül úgy beszél 
róluk a továbbiakban, mint Kamos " f ia ir ó l "  és 
" l eánya iró l " .  Kamos isten tehát az "a ty ja "  a 
moabitáknak. Ezért felmerül a kérdés, hogy a 
"nép" szó voltaképpen helyesen adja-e vissza a 
héber szövegben szerepló 'am szót. Hiszen a hé
ber költészet a sorok parallel izmusának /paral-  
lelismus membrorum/ szabályait  követi .  De nem 
kellene akkor inkább olyan kifejezéseket  hasz
nálnunk a fordításban, mint "család",  "nemzet
ség" vagy  "rokonság"?

Még erősebbé vál ik ez a gyanú, amikor 
ugyanezzel a paral le l izmussal  találkozunk egy 
sor másik helyen ott, ahol az Ószövetség Jahve 
népéről beszél . Izajás könyvének híres kezdete 
például í g y  hangzik:

Gyermekeket neveltem fel és tettem naggyá,  
és ők -  hűtlenné lettek hozzám 
Az ökör ismeri gazdáját, 
a szamár gazdájának jászolát.
Izraelből  hiányzik a belátás,
népem híján van az értelemnek /íz l ,2k/.

A "te néped" ki fejezést  még a nagyon késői és 
görögül  í r t  "Salamon bölcsességében" is mindig 
i lyen ki fejezések k ísér ik :  "a te gyermekeid" ,  "a
te f i a id " .  Amikor az 'am JHWH kifejezést  " Isten 
népének" fo rd ít juk,  akkor egyszerűen fo lytat juk 
az antik görög fordítási  hagyományt. Pedig az 
'am szónak meglehetősen tág jelentése volt,  és 
"nép"-en kívül  még sok egyéb dolgot is jelenthe
tett. A megfelelő arab szó még ma is az atyai 
nagybácsit ,  tehát az apa f i véré t  je lö l i ,  egy
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olyan személyiséget, akinek a nomád családban 
igen nagy jelentősége van.  De az 'am szó a 
héber nyelvben már Izrael  történetének kezdetén 
egy sor átv i t t  és leszármaztatott jelentést  kapott. 
Nemcsak az apai nagybácsit ,  hanem va lakinek 
bármelyik családtagját,  bármelyik hozzátartozóját, 
sőt, az egész nagycsaládját  'am-nak lehetett ne 
vezni . Ebben az értelemben olvassuk például, 
hogy ,a pátriárkák, „miután meghaltak és eltemet - 
ték őket, "összegyűltek 'am-juknál" . Egy újabb 
jelentésbővülés következtében vette fel  azután a 
szó a "családon" k í vü l  a "nép" jelentését  is. De 
még ebben az esetben is fé lrevezető,  ha az 
'am-ot "nép"-pe l  fo rd ít juk.  Az iz rael i ták  ugyanis 
a népet egy fa j t a  túlméretezett családnak tekintet
ték, amelyben mindenki rokona mindenkinek, ha 
másképp nem, legalább a nép ősatyján keresztül . 
I zrael  esetében Jákob volt  ez, akinek ezért volt  
a második neve " I z r a e l " .  Az 'am szónak egy 
másik jelentésbővülése a " sereg,  csapat"  jelentést 
eredményezte. A héber nyelv történetének szá
munkra hozzáférhető korszakaiban egymás mellett 
léteznek a szónak mindezek a je lentései . Hogy 
egy adott esetben melyik jelentéssel  ál lunk szem
ben, azt a szövegösszefüggés mutatja meg. Ha 
ezt a módszertani szabályt  a lkalmazzuk az 'am 
JHWH ki fejezés e lő fordulásaira,  akkor a következő 
eredményekre jutunk.

A kezdet i időkben a ki fe jezésnek minden 
bizonnyal  két jelentése volt,  s talán mindkettő
nek más volt az eredete is. A harci  énekekben 
az 'am JHWH ki fejezés "Jahve seregét" jelentette . 
Csak három i lyen előfordulás van,  de ezek e lég 
ségesek e jelentés meglétének bizonyításához.  Az 
egy ik  a nagyon régi  Debora-énekben található.  
Másutt az 'am JHWH "Jahve családját"  je lent i .  A 
ki fejezés azonban ebben az értelemben nem sze
repel minden megkülönböztetés nélkül egyformán 
mindenütt, hanem a nép panaszait  ki fe j ező éne
kekben, kérőimádságokban és prófétai  mondá
sokban fordul  elő.

Később e második jelentés használata e l ter -
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jedt, és más összefüggésekben is fe l lépett.  Ennek 
nyi lvánvalóan az volt a következménye, hogy 
eltűnt a "Jahve serege" jelentés, amely többé 
nem volt tisztán megkülönböztethető.

Meg kell továbbá jegyezni ,  hogy a "Jahve 
családja"  jelentés korántsem vonatkozott mindig 
egész I zrael re.  Ezt az alábbiakban részletesen 
ki fej t jük majd. Itt csak annyit:  ha Izraelre vo
natkozott, akkor fejthette ki hatását az a tény, 
hogy a megnevezett valami egy "népet" jelentett. 
Izrael  "népéről"  tehát azt á l l í tották,  hogy "Jahve 
családja" ,  és ezt egy olyan szóval fejezték ki, 
amelyet gyakran arra is használtak, hogy I z ra 
elt egyszerűen mint népet megjelöl jék. Ezért en
nek a használatnak a keretén belül az eredeti 
jelentés^ fokozatos elhalványulásával kell számol
nunk. í g y  aztán később a kifejezésen egyszerűen 
Jahve "népét" értették, ahogyan azt az Ószövet
ség régi görög fordítása tanúsít ja.  De látensen 
továbbélt az eredeti  "Jahve család ja "- je lentés 
is, és megfelelő szövegösszefüggés segí tségével  
könnyen fel lehetett e leveníteni .

Egy példával  szemléltethetjük, hogy a ki
fejezés sok helyütt egészen új csengést kap, ha 
"Jahve család jával"  és nem "Jahve népével"  for
dít juk.  Joel próféta könyvében bűnbánati isten- 
t iszte letre szól ít ják fel a népet, mert sáskajárás 
következtében végveszélyben van az ország. A 
szöveg a papok kérőimádságát idézi :

Sír janak a papok a csarnok és az oltár 
között így  beszéljenek Jahve szolgái:
Kíméld meg, Jahve, a te családtagjaidat,
Ne űzz gúnyt örökrészedből /Joel 2,17/.

Az emberek, akikért  a papok könyörögnek, épp 
azért bízhatnak Jahve megmentő  ̂ segítségében,  
mert oly szorosan hozzátartoznak. í g y  szólhatnak 
hozzá: Egyszerűen nem teheted meg, hogy pusztu
lásra í t é ld  saját hozzátartozóidat és saját csa
ládodat !

Hogy "Jahve népe" helyett helyesebb "Jahve 
családjáról"  beszélni , azt már Ottó Proksch meg
í r ta  1950-ben megjelent "Theologie des Altén
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Testaments" című könyvében. Sajnos elgondolását 
al ig  méltatták f igyelemre.  Csak Georg Fohrer tért 
ki rá röviden néhány dolgozatában, és mutatott 
rá arra ,  hogy itt nyi lvánvalóan egy I z rae l  no
mád múltjából származó ősi va l l ás i  képzet él 
tovább. E fel fogás szerint egy nomád csoport 
törzsi istene nem más, mint a csoport ősatyja és 
rokona, és ebben az értelemben maga is be le tar 
tozik a nemzetségbe. Ezekről az ősi mitológiai 
képzetekről  egy sor, I zrae l  kezdeti  történetéből 
származó személynév is tanúskodik, í g y  például 
az "Abrahám" név, amelyben az istenséget  mint 
"atyát"  je lö l ik meg.

"Jahve családjáról" csak meghatározott 
szituációkban beszéltek

Rendkívül  lényeges, hogy kifejezésünk nem 
ál lt  mindig és mindenütt tetszőlegesen rendelke
zésre, mint ahogy ma használják egyházi  körök
ben az " Is ten népe" ki fejezést .  Ezt mutatja már 
az Ószövetség stat isz t ikai  v iz sgá la ta  is.

A ki fejezés teljesen hiányzik a héberül 
ránk maradt bölcsességi könyvekből.  A bölcsesség 
taní tó i  tehát nem használták. A törvényköny
vekben csak néhány különleges helyen fordul 
elő. Tehát a jogászok sem használták. Az elbe
szélő könyvekben 150-szer fordul  elő, mégpedig a 
következő módon: maguk az e lbeszélők,  összesen
10 különleges esettől e ltekintve,  nem nevezik Iz 
raelt  Jahve családjának. Jahve családjáról csak 
a próféták beszélnek, továbbá néhányan azok kö
zül, akik az elbeszélésekben mint beszélők sze
repelnek, s az előbbiek és az utóbbiak egyaránt 
csak egészen meghatározott helyzetekben használ
ják ezt a ki fejezést.  A prófétai  könyvekben 
150-szer, a Zsoltárok könyvében körü l-be lül  50- 
szer fordul  elő a ki fejezés.

Míg tehát nálunk fű-fa beszélhet  " Is ten né-
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p é rő l " , amikor csak akar, Izraelben a "Jahve 
családja"  kifejezés a prófétai igehirdetés és az 
imádság valamiképpen sajátos és nem hétköznapi 
szókincséhez tartozott. Az imádság Istenhez inté
zett beszéd. A prófétai  igehirdetés pedig Istentől 
jövő beszéd, sőt, magának Istennek emberek által  
közvet í tett ,  embereknek szóló beszéde. A "Jahve 
családja" ki fejezést  tehát Izraelben voltaképp az 
Isten és emberek közti párbeszédben használták, 
s nem annyira az emberek egymás közti és 
egymásról folytatott beszélgetésében.

De a kifejezés helyét -  legalábbis a kezdet 
vonatkozásában -  még pontosabban meg lehet ha
tározni. Ez pedig a szükség élethelyzete. A Sá
muel, Saul és Dávid korából származó szövegta
núk azt mutatják, hogy amikor bajban voltak,  
á ltalában akkor mondták Jahvénak, hogy a bajba 
jutottak mégiscsak az ő családtagjai ,  amivel 
arra próbálták f igyelmeztetni , hogy nem hagy
hatja cserben a családját, ha egyszer már meg
ígér te  mentő közbelépését. Ez volt  tehát a "Jahve 
családja"  kifejezés használatának alaphelyzete,  
melynek négy alesete különböztethető meg: a nép 
panasza -  egy közvet í tő közbenjáró imádsága -  a 
megmentés bejelentése egy próféta részéről Jahve 
közbelépése, amellyel  emberi megmentőt támaszt. 
Lássunk mindegyikre egy példát! A szöveghelyzet  
bonyolultsága miatt, továbbá azért , hogy a pél
dák vi lágosabbak legyenek,  olyan szöveget is 
szerepeltetnünk kel l,  amelyek újabbak ugyan, de 
nyi lvánvalóan megvoltak a megfelelőik Dávid ko
rában is.

Vészhelyzetekben a nép úgynevezett  pa
naszl i turgiát  tartott. Böjtöltek és s ír tak ,  imád
koztak és énekelték azokat az imádságokat, ame
lyeket  ma a mufajkutatás a "nép siralmainak" 
nevez. Példaként megemlíthetjük a Zsolt 60 első 
néhány versét ,  amelyek egy földrengésre vonat
koznak:

Elvetetté l és összezúztál minket, Istenünk.
Megharagudtál  ránk. Á l l í ts  minket
újból ta lpra!
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Megráztad és széthasítottad a földet. 
Gyógyítsd be sebeit! Mert megingott.
Erősen próbára tetted családodat.
Kábító borral itattál  minket /Zsolt 60,3-5/.

A panaszkodó nép azzal ,  hogy Jahve családjának 
nevezi magát, nagyobb nyomatékot ad panaszá
nak .

A közös panasz mellett ny i lvánvalóan már 
nagyon korán megjelenhetett egy közbenjáró sze
mélynek a nép képviseletében elmondott imád
sága. Nem tudjuk pontosan, hogy a kezdeti  idők
ben a közbenjárás a papok, a próféták va gy  egy 
másik csoport dolga volt-e .  Fent idéztünk már 
egy papi  közbenjáró imádságot Joel könyvéből.  A 
prófétai  közbenjárás imaformájának fe le l  meg az 
az imádság, amelyet a Pentateuchus a nép bűne 
után Mózes szájába ad:

Jahve, miért lángolt fel haragod a te csa
ládod ellen, amelyet erős kézzel és kinyúj
tott ka rra l  kivezetté l  Egyiptom földjéről? 
Talán azért , hogy az egyiptomiak azt mond
hassák: "Gonosz szándékkal vezette ki őket,
hogy megölje a hegyek között és e lpuszt í tsa 
őket fö ldrengéssel?"  Hagyj fel  izzó haragod
dal , és bánd meg azt a rosszat, amit 
családoddal tenni akarsz!  /Kiv. 32,11 k / - 

Ezt a kérőimádságot tehát mintegy bekeretezi  a 
"Jahve családja"  ki fejezés.

Próféták is előterjeszthették a kérőimádsá
gokat. Ekkor ők adták hírü l  a megmentést is. 
Példaként áll jon itt a Saulról és a szamárcsikók
ról szóló történet. A történet a 11. században 
játszódik, amikor az országot megszál lva tartot
ták a f i l i s zteusok. Saul, aki parasztcsaládból  
származik, egy szolgával  együtt  néhány elkóbo
rolt szamárcsikó keresésére indul . Végül Sámuel
hez, a prófétához fordulnak,  hogy fe lv i lágosí tás t  
adjon nekik a szamárcsikókról. Sámuel már Saul 
érkezése előtt egy nappal kinyi latkoztatást  ka
pott a szamárcsikókat keresőkről:

Holnap küldök hozzád egy embert Benjámin 
törzséből, őt kend fel nagid-dá családom,
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Izrael fölé. ő fogja megmenteni családomat a 
f i l iszteusok kezéből. Láttam ugyanis csalá
dom nyomorúságát. Kiáltásuk felhatolt  hozzám 
/lSám 9,16/.

Itt háromszor szerepel "az én családom" ki fe je 
zés. A helyzet v i lágos.  Az izrael i tákat elnyom
ják és kizsákmányolják a f i l iszteusok.  Jahvéhoz 
kiáltottak seg ítségért ,  s iralmakkal és közbenjá
ró imádságokkal. Erre Jahve meglátja családja 
nyomorúságát. Megbízza a prófétát, hogy emeljen 
családja fölé nagid-ot, vagy is  karizmatikus ve
zért. Ez a nagíd ígéretet  kap arra ,  hogy 5 ki 
tudja szabadí tan i  Jahve családját a fi l iszteusok 
kezéből. Az elbeszélés folytatásában Sámuel vég
rehajt ja Jahve parancsát. A nagid felkenésénél 
ismét Jahve családjáról beszél, amelyet Saulnak 
kell k i szabadítan ia  szorult helyzetéből .

Ez e lvezet  a negyedik alesethez. Jahve 
családjának megmentése, amit Jahve prófétái á l ta l 
megígér, legalábbis a kezdeti korszakban és po
l i t ika i  elnyomás esetén emberi vezető egyéniség 
ál tal  történik. A Dávid előtti időkben ennek a 
személyiségnek a címe volt a nagid. A nagid 
t isztségéből fej lődött  ki azután Saul és Dávid 
alatt a királyság.  A nagid teljes címe, amennyi
re tudomásunk van róla, ez volt:  "nag id  Jahve
családja és öröksége fölött" . Jahve családjának 
fogalma tehát a szabadító személyiség címében is 
benne van.

A "Jahve családja" kifejezésnek az életben 
való előfordulási helye /"Sitz im Leben"/ erede
t i leg és számunkra irodalmilag még bizonyítható
an a nép panaszának, a közbenjáró imádságnak, 
a megmentés bejelentésének és a nagid beiktatá
sának össz-sz ituációja volt:  emberi szorultság és
Jahve segítsége .  Ebből az összefüggésből  ki in
dulva bővült aztán lassanként a kifejezés hasz
nálatának köre Dávid korától kezdve. De a hasz
nálat eredet i sz ituációjával va ló összefüggés min
dig kimutatható.

A nép panaszából a ki fejezés átkerült más 
költői műfajokba is, és lassan meghódította az
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imádság egész nyelvezetét .
Ahogyan a próféták a királyság korában a 

fej lődés folyamán az üdvösség helyett  egyre  in
kább az í té l et  és a büntetés hirdetőivé lettek, a 
"Jahve családja"  kifejezés bekerült a fenyegető 
próféciák nyelvezetébe is. Itt I zrael  bűnének 
szörnyűségét húzta alá. Izrael  bűne gyermekek 
bűne volt isteni atyjukkal  szemben, egy család 
bűne volt isteni rokonukkal szemben. Ide tarto
zik például Izajás könyvének ele je,  amelyet fent 
már idéztünk.

A Jahvista jóvoltából a "Jahve családja" 
kifejezés bekerült az üdvtörténet leírásába is. De 
-  nagyon kései kivéte lektől e ltekintve -  a ki fe
jezés a Jahvistánál és még utána is mindig 
csupán egyet len egy történelmi eseménnyel kap
csolatban szerepel : az Egyiptomból va ló  szabadu
lással kapcsolatban.  A Jahvista t eo lóg ia i l ag  ér
telmezni akarta ezt az I z rae l  ősi e lbeszélo-ha- 
gyományában szereplő eseményt, és ezt úgy vé
gezte el , hogy a következő mozzanatok seg ítségé
vel  ábrázolta:  elnyomás, kiáltás Jahvéhoz, a
megmentés meghirdetése Mózes ál ta l  és szabadítás 
Mózes á l ta l .  A Jahvista tehát a régi  hagyomá
nyokra a szorultság-megmentés sémáját alkalmaz
ta, úgy, ahogy azt Dávid korában átélték. Egyik 
nye lv i  eszköze ehhez a "Jahve családja"  kifejezés 
használata volt,  amely t ipikusan i lyen szituáció
ra vonatkozott. Mózes Jahve megbízásából megy a 
fáraóhoz és mondja: "Engedd elmenni az én csa
ládomat!"

Az Egyiptomból való kiszabadulással  fog
lalkozó későbbi szövegek Iz rae l  go 'e l - j ének ,  
megváltójának nevezik Jahvét. Abban a családt i- 
pusban, amelyet itt fel kel l  tételeznünk, a 
goel az a rokon -  rendszer int  az apai  nagybácsi  
- ,  akinek az volt a kötelessége, hogy a család 
valamely bajba jutott, mondjuk, adósságai kö
vetkeztében rabszolgává lett tagjának megsegíté
se i l l e tve  kiszabadítása érdekében lépéseket te
gyen. A goel szóból származik a mi "megváltó"  
szavunk. Vezérszavainknak tehát, az " Isten  né-
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pe"ki fe jezésnek és a "megváltás" szónak közös az 
eredete.

A "Jahve családja"  ki fejezésnek az eddig 
tárgyalt  összefüggések közül egyikben sincs az 
üdvtörténetet tagoló funkciója. Néhány későbbi 
szövegben, főképpen a Hexateuchus papi történe
t i -e lbeszélő ciklusában azután erre a funkcióra 
is szert tesz. A papi i rat  szerint Jahve éppen 
azáltal  tette meg az izrael i tákat az ő családjává, 
hogy kiszabadította  okét az egyiptomi rabságból 
/Kiv 6,7/. Holott a Jahvista szerint és az elő
fordulások többsége szerint épp fo rd ítva  van a 
dolog. Mivel ezek az emberek Jahve családja, 
ezért avatkozik közbe Jahve, vezeti  ki őket 
Egyiptomból és szabadí t ja  ki őket mindig szorult 
helyzetükből,  amikor hozzá kiáltanak mint hozzá
tartozójukhoz. Jahve családjának lenni: ez az a
jogcím, amely Jahvét üdvtörténeti cselekvésre 
provokál ja. Egyszerűen eleve adva van, hogy ők 
Jahve családja.

Ez olyannyira  í g y  van, hogy bizonyos szö
vegekben ezt a tényt kifejezetten a v i lág terem
tésekor létesített  renddel hozzák kapcsolatba, 
í g y  történik ez például Mózes énekében:

Amikor a Magasságbeli  /az isteneknek/ 
a népeket átadta,
amikor az emberiséget felosztotta, 
a népek lakóhelyei t
az istenek száma szerint á l lap íto tta  meg; 
a maga részeként azonban Jahve az o 
családját választotta,
Jákob lett az ő örökrésze /MTörv 32,8k/.

A "Jahve családja"  ki fejezés tehát egy végső, 
mélységesen mitikus, minden történelmet és ezzel 
együtt  minden emberi döntést és kérést is mege
lőző eseményre utal, arra,  hogy Isten önként, 
kegyelemből kapcsolatba lép bizonyos emberekkel. 
Amikor ezek az emberek magukhoz térnek és 
öntudatra tesznek szert, akkor már eleve Jahve 
családját alkot ják. Ezért szabad és kell is erre 
hivatkozniuk, ha bajba jutnak.

De kik ezek az emberek? Azonosi thatók-e
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minden további nélkül " I z ra e l " - l e l ?  Mózes éneke 
és sok más szöveg ezt teszi.  De mindig érvé
nyes-e ez?

Jahve családja és a ba jba  jutott, 
szegény emberek

Először is eleve kérdéses, hogy a kezdeti
időkben mindig az egész nép, mind a tizenkét 
törzs összegyűlt volna Jahve előtt panaszra,  va 
lahányszor bajba kerültek. Ez még akkor is jo
gos kérdés, ha e lutas ít juk azokat az újabb el
méleteket, melyek szerint  Dávid kora előtt egyá l
talán nem is létezett a tizenkét törzsből  á lló 
nép. Mint nagid először Saul lett nagid egész 
I zrael  fölött, vagy is  más szóval ki rá ly  lett. 
Történet ileg felettébb kétes, hogy a nagid cím 
kezdettől fogva  egész Iz rae l re  vonatkozott volna. 
Bizonyos dolgok amellett szólnak, hogy a nagid  
cím mindig az éppen bajban levő i z rae l i ta
csoportokra vonatkozott,  és ekkor ezekre vonat
kozott a siralmakban, a közbenjáró imádságokban 
és a megmentés bejelentésében szereplő "Jahve
családja"  kifejezés is. í g y  lehetett ez még ké
sőbb is természeti csapások, tűzvészek és hasonló 
szituációk alkalmával , ha a baj nem az egész 
országot érintette.

De még egy lépéssel tovább kel l  mennünk. 
A szorultság-megmentés szituációjában a bajt  ere
deti leg vagy  természeti csapások va gy  el lensé
gek, tehát nem-izrael iták okozták. De már Dávid 
korában vannak olyan előfordulásai a "Jahve
családja"  ki fejezésnek, amelyeknél a baj magán 
Izraelen belül támad. Jahve rokonainak és csa
ládtag ja inak nevezi a bajba jutottakat más i z ra 
el i tákkal  szemben, akik nincsenek bajban vagy  
akik éppenséggel  fe lelősek az e lőbbiek szorult 
he lyze téér t .

Az egy ik  i lyen régi  előfordulás a kamat-
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szedés t ilalmára vonatkozó törvény az úgyneve
zett szövetség könyvében. A törvény í g y  kezdő
dik: "Ha pénzt adsz kölcsön az én 'am-omnak,
/ = az én rokonomnak/, a közied lakó szegénynek, 
akkor . . ./K iv  22,24/". Itt tehát a szegényt mint 
Jahve családtagját  törvény veszi védelmébe a 
gazdagga l  szemben.

1 Sám 2,2á szerint Héli pap rendre utasítja 
f ia i t ,  mert "Jahve családjától"  azt kell hallania,  
hogy pap: t isztségük gyakorlásánál visszaéléseket 
követnek el az emberektől kapott áldozat i á l la 
tokkal , és meggazdagodnak rajta.  Itt ny i lvánva
lóan azokat nevezi  a szöveg Jahve családjának, 
akiket a papság a templomadó segí tségével  ki
zsákmányolt .

A "Jahve családja" kifejezésnek ez a hasz
nálata tovább fo lytatódik a prófétéknál. A prófé
ták akkor beszélnek Jahve családjáról,  ha pa
pokkal, hivatalnokokkal ,  törvényhozókkal, ki
rályokkal  és hamis prófétákkal szemben egyszerű 
izrael i ták jogait  védelmezik. Ennek i l lusztrálá
sára elég egy példa: Jeremiás egyik mondása
Juda hivata lnoka i  ellen:

Oh, én családom, fé lrevezetnek téged 
ve ze tő id ,
letérí tenek téged a helyes útról.
Jahve készen ál l ,  hogy í t é le te t  mondjon; 
fe lkel t ,  hogy megítél je a népeket.
Jahve perbe száll
családjának véneivel  és fe jedelmeivel.
A szőlőhegyet letaroltátok.
Házaitok tele vannak azzal ,  amit a 
szegényektől raboltatok.
Hogy jöttök ahhoz, hogy eltapossátok 
az én családomat?
Szétzúzzátok a szegények arcát /íz 3,12-15/.

A népek b írá ja  tehát saját népe ellen fordul, 
azon belül pedig a vezető körök ellen, akikkel  
szemben mint az ő családját védelmébe veszi az ő 
voltaképpeni  népét. Éppen ez az a szöveg, 
amelyben fontos szerepe van az 'am szó különbö
ző jelentéseinek.
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Természetesen a "Jahve családja"  kife jezés 
a legtöbb prófétai szövegösszefüggésben is egy 
szerűen egész I zrael t  jelent i . Jahve akara tával  
természetesen összhangban van az, hogy I z rae l  
népének struktúrája és intézményei vannak, s 
hogy a népen belül van autoritás. Mutatja ezt 
már a nagid címe is. A királyok korában azután 
"Jahve családjának" fogalmából kife j lődött  az 
úgynevezett  szövetség-formula. Ennek használata 
is azt mutatja, hogy szoros kapcsolat  van Jahve 
családjának fogalma valamint I z rae l  struktúrájá
nak két biztosí téka,  nevezetesen a kirá ly  és a 
törvény között.

Az idézett példák azonban mégis azt mutat
ják, hogy a "Jahve családja"  ki fejezés éppenség
gel  nem Izrael  struktúrájára vonatkozik. Ezzel 
értelmét veszti  a demokratizálódás kérdése is 
/demokratizálódás mint az autor itár ius struktúrák 
ellentéte/. A "Jahve családja "  kife jezés arra a 
t i tokra utal , hogy Isten épp a szükséget szen
vedő, szegény és elnyomott emberek iránt táplál 
különleges vonzalmat. Teológiai  műszavakkal 
szólva:  a "Jahve családja"  kife jezés eredet i leg és 
szinte az egész Ószövetségen keresztül nem ekk- 
l é s z io ló g ia i , hanem szótér io lóg ia i  fogalom. Amire 
e ki fejezés vonatkozik,  az az Újszövetségben ott 
fo lytatódik a legegyértelműbben, ahol Jézus 
gondjaiba veszi  a szegényeket,  a betegeket, a 
társadalom megvete tt j e i t , és új I z rae l l é  gyűjt i  
össze őket. Amikor Jézus mennyei Atyjukról  be
szél ezeknek az embereknek, akkor mintegy le
fo rd í t ja  a régi  ki fe jezést  egy  olyan nyelvre ,  
amelyet akkoriban jobban értettek: Jézus prédi 
kációjában nem arról  van szó, hogy ezeknek az 
embereknek előbb a mennyei Atya gyermekeivé 
kel l  lenniük, hiszen már e leve azok.

"Isten népe" ma

Visszatérve a manapság használatossá vált
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kifejezéshez,  összefoglalásképpen a következőket 
mondhatjuk: az " Isten népe" nem olyan ki fejezés, 
amelyet az Ószövetség kivéte l  nélkül mindig 
használ, hanem olyan ki fejezés, amelynek csak 
bizonyos szituációkban és összefüggésekben van 
helye. Rendszerint a Jahve és az emberek közti 
párbeszédben hangzott el, olyankor, amikor szo
rult helyzetről és megmentésről volt  szó. A ki fe
jezés többnyire egész Izraelt  je lö l i ,  de ha job
ban megnézzük, kiderül,  hogy Izraelen belül i 
csoportokra is vonatkozhat, mégpedig olyanokra, 
amelyek nem tartoznak a mértékadó körök közé. 
A kifejezés voltaképpen "Jahve családját" jelent i,  
legalábbis eredet i és legfontosabb jelentésében, 
amelyet az idők folyamán lényegében meg is őr
zött. Eredetét tekintve I zrael  legősibb, nomád 
korszaka mitologikus gondolkodásának szülötte, 
és inkább a szótériológiának valamint a kegyelem 
teológiá jának, semmint az ekklésziológiának a 
fogalma. Ha csak azt nem mondjuk, hogy az 
ekklésziológiát  helyesebb volna a szótériológia 
részeként tárgyalni .  Ez azonban messzire vezet
ne .

Vajon megtagadjuk ezzel a zsinati  atyákat 
és helyte lenít jük az " Isten népe" kifejezésnek 
azt a használatát, amelyet a I I .  vatikáni  zsinat 
kezdeményezett? Szó sincs róla. Hiszen a teológi
ában és az egyház történetében nem minden a 
Bibl ia.  Nem ny i lváníthat juk megengedhetetlennek, 
hogy b ib l ia i  kifejezéseket  később az eredetitől 
eltérő értelemben használjanak. Mint ahogy az 
" Isten Fia"  ki fejezés eredet ileg a király címe 
volt Dávid idején, a nagy,  egyetemes zsinatok 
óta viszont az unió hypostatica tanának megfo
galmazására szolgál,  ugyanúgy nincs akadálya 
annak sem, hogy "Jahve családjából"  elsősorban 
üdvtörtén éti lé g -s zoc io lóg ia i l ag - jog i lag  fel fogott 
" Isten népe" legyen,  és hogy az Isten népének 
ez a fogalma azután az egyháztörténelem egy bi
zonyos szakaszának ekklészio lógiai  kulcsfogalmá
vá vál jék,  amelyet mindenki használ. Annál is 
inkább lehetséges ez, mivel ennek előzményei
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megtalálhatók már az Ószövetségben is, elsősor
ban a szövetség teológiájának területén. í g y  a 
zsinati  I sten-népe-ekklészio lógia igényt tarthat 
arra ,  hogy meghallgassák,  ki je lentéseit  pedig a 
saját kontextusa alapján értelmezzék, függet lenül  
attól , hogy kapcsolódnak-e ezek a Bibl ia szó- 
használatához .

De mindezt el ismerve újból v issza kell  tér
nünk a kr i t ika i  kérdésekhez. Hiszen a zsinati  
atyák nyi lvánvalóan azzal  a szándékkal kezde
ményezték az " Isten népe" fogalmának használa
tát, hogy azokkal az egyházfogalmakkal  szemben, 
amelyek nem a Bibl iából  származnak va gy  leg 
alábbis egyoldalúak a Bibl ia szemszögéből nézve, 
az egyház térjen v issza az Ó- és az Újszövetség 
tel jesebb és tisztább nyelvezetéhez,  amelyre még 
nem rakódtak le a teológiatörténetböl  származó 
képzetek. Ezért á l l í tot ták  előtérbe az Isten népe 
fogalmát.

Azt akarták tehát mondani, amit a Biblia 
mond, még ha talán nem látták is egész v i lágo
san, miféle következményeket fog maga után von
ni az Isten népe fogalma. A keresztények dicsé
retes ősbizalmával  fordultak a Bibliához. Népie
sen szólva:  zsákban-macskát vettek. Aztán mikor
az atyák hazatértek,  és híveik előtt kibontották 
a zsákot, akkor egy olyan b ib l ia i  macska ugrott 
ki belőle, amelyik kissé másmilyen volt,  mint 
ahogy elképzelték. Olykor még dühösen fújt is.

Kezdeti példánkhoz, Flor it  bíboroshoz és 
el lenlábasához, Don Mazzihoz v is szatérve :  a l igha
lehet kétséges, hogy az isolottói szegény emberek 
nyi lvánvalóan többet értettek meg abból, ami a 
Bibl ia szellemében az " Is ten népe" kifejezés 
mögött r e j l ik ,  mint írástudó főpásztoruk. Ennek 
az ekklész io lóg ia i  jelszónak a kiválasztásával  az 
egyház valóban messzebbre távolodott el a jog i 
lag szabályozott egyházszervezettől ,  mint ahogy a 
zs inati  atyák eredet i leg fel tételezhetően akarták.  
De mit számít ez, ha ezzel közelebb jutottunk a 
Biblia sz ívéhez,  ahhoz a ponthoz, ahol Istenről  
és az emberről, szorongattatásról  és megmentésről
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van szó.
Ebből a szemszögből nézve az a kérdés, 

hogy miért használják ma megint ritkábban a 
fogalmat.

Rövid hírek

Az osztrák katol ikus egyetemisták nemzetközi 
nyári szemináriumán Dietmar Mieth, tübingeni 
morálteológiaprofesszor a "Morális c s e l e k v é s i r ő l  
tartott előadást. A többek közt Magyarországról 
is érkezett főiskolások, egyetemisták előtt hang
súlyozta a morális értékek újraértékelésének 
szükségességét. Kötelességteljes í tés, tel jesítmény 
és tisztesség ma már elégtelenek az erkölcsi 
magatartáshoz, ezeket feltétlenül  ki kel l  egész í 
tenie a felelősségvállalásnak és szolidaritásnak. 
Éppúgy helytelen az erkölcsöt csupán személyes 
ügynek tekinteni, amelynek semmi köze sincs 
struktúrákhoz, intézményekhez. Az erkölcsnek ez 
utóbbiakat is mélyen át kell hatnia, mondotta a 
tübingeni professzor.

Franz Josef Strauss, bajor miniszterelnök, le
vélben azzal  a kéréssel fordult a nyugat-német 
püspökökhöz: akadályozzák meg a jövőben, hogy
papok és egyházi csoportok beleavatkozzanak po
litikai kérdésekbe. Katolikus egyházi  t isz tségvi 
selők, köztük Höffner bíboros,  a Nyugat-Német 
Püspökkari Konferencia elnöke, ugyanis bírál ták 
a kormány atomenergiával kapcsolatos poli t ikáját . 
A német katol ikus f ia talok szövetségének bajor 
szervezete és Höffner bíboros irodája is éles 
hangon t i l takozott  az ellen, hogy politikusok 
í r ják  elő az egyház számára, hogy milyen ügy
ben, milyen véleményt képviseljen.
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PAUL M. ZULEHNER

Az Istenről szóló h ír (Zak 8,23) 

(Isten népének lelki hivatásáról)

"Ezt mondja a Seregek Ura: 
azokban a napokban
tizen is megragadnak a mindenféle nyelvű 
népek közül
egy judeait  ruhájánál fogva,  
és ezt mondják:
Hadd tartsunk veletek,
mert hal lottuk,
hogy veletek van Isten! "

(Zak 8,23)

Ez a szöveg valószínűleg a Kr. e. 520-ból 
származik. I zrael  népe, amelyet Isten kiválasz 
tott, szétszakadt, és Juda maradványnépének is 
csekély a reménye. Szétszórattak. A buzgó i z ra 
el i ta Jahvéba vetett hitét ez kemény próbára 
tette. Nem hagyta-e Isten cserben a tulajdonává 
kiválasztott népet (K iv  19,5k), és nem szolgál
tatta-e ki ezáltal e l lenségei  gúnyolódásának? 
Ebben a már-már reménytelen helyzetben h ív ja  
meg Jahve Zakariás prófétát, hogy népében re
ményt keltsen. Legfontosabb h í re i  a következők:
- Isten csinálni  fog valamit  népével :  ve le lesz.
Azután el lenségei  nem fogják gúnyolni többé. Sót, 
ennek éppen az el lentéte fog történni. Tizen is 
megragadnak -  szó szer int : " t í z  fé r f i "  ( f é r f i ak  = 
népek; t íz  = minden) -  ruhájánál fogva  egy  ju
deait  és azt mondják, veletek akarunk menni. Az 
egész v i lág  fe lsorakozik tehát Juda maradéknépe 
mögött.
-  Mindez "azokban a napokban" fog végbemenni: 
akkor, amikor Isten kiál l  népéért; amikor közbe
lép, beavatkozik ,  amikor belép népe reményte
lennek látszó történelmébe. Az i z rae l i ta  számára
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v i lágos  volt,  hogy ez az idő a messiási kor 
lesz, mert akkor menti majd meg az Isten. Akkor 
lesz majd Isten együtt a népével,  akkor lehet 
majd elmondani, hogy velünk az Isten: "Immánu
el" .
-  A keresztények kezdettől fogva Jézusban ismer
ték fel a várt Messiást. Ezért nevezték őt 
"Immánuelnek": " íme a szűz fogan méhében, fiút
szül, akit Immánuelnek neveznek -  ami annyit 
jelent: Velünk Isten."  (Mt 1,23) Bár ezt a
Megváltót, akiben Isten velünk, közöttünk van, 
megölték, ő azonban nem maradt a halálban (ezt 
nevezi  a Szentírás fel támadásnak). El és e leve
nen jelen van népében. Ez teszi népét messiási 
néppé, amely joggal  nevezi magát Isten népének, 
mert^ Isten vele  van. Itt válik világossá -  ami 
az Ószövetségnek mindig vi lágos volt - ,  hogy a 
Messiást mindig a messiási néppel együtt kell 
tekinteni. A Megváltóról szóló jövendölések pedig 
érvényesek a messiási népre is. Amit tehát (az 
egyáltalán nem anny ira )  kis próféta, Zakariás, 
jövendöl , az nem csupán Jézusra, mint a Judából 
származó fé r f i r a  vonatkozik, hanem az általa 
újra összegyűjtött "messiási népre" : vagy is  az
egyházra is. Ebbe a gondolatkörbe tartozik,  amit 
Pál a korintusi keresztények közösségének í r :  
"De, ha valamennyien prófétáinak, és bemegy 
egy hitetlen vagy  be nem avatott,  annak min
denki a lelkére beszél,  azt mindenki megvizsgál
ja, és í g y  sz ívének t i tkai ny i lvánvalóvá válnak, 
úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és 
hirdet i,  hogy az Isten valóban közöttetek van" 
(1 Kor 14, 24k).
- Erről a " judea iró l "  a történelmi maradék-nép
ről, a Megváltóról és az ál ta la összegyűjtött 
messiási népről, az egyházról szól a jövendölés, 
hogy az összes többi nép megragadja majd ru
hája szegélyénél  fogva ,  beléje kapaszkodik és 
ezt mondja: Veletek akarunk menni. Ennek az
a lap ja  pedig egy " h í r " ,  egy szóbeszéd, amely az 
egész v idéket  bejár ja (vö. Lk 4,14): az a hí r ,
hogy Isten ezzel a néppel útra kelt. Nevezzük
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ezt " Is tenről  szóló h írnek" .
-  A 2. vat ikáni  zsinat újból fe le l even ítet te  ezt 
a jövendölést  azzal ,  hogy az egyházat " Is ten 
népé"-nek nevezte. De a zsinat utáni időszakban, 
annak a gyakor la tba  va ló átültetésénél, inkább 
a kife jezés második részét hangsúlyozták: Az volt  
a lényeg, és ma is azon van a hangsúly, hogy 
minden egyháztag megfelelően vegye  ki a részét 
a hitből és vegyen részt saját közösségében az 
egyházi  életben. Nagyon helyes vo lt  a törekvés a 
nép szerepének növelésére,  és még ma sem mond
hatjuk el,  hogy ezen a téren már minden rend
ben van.  De nem fe ledkeztünk-e meg eközben 
arról ,  hogy Isten népéről van szó? Nem fe ledkez
tünk-e meg arról ,  hogy az egyház csak akkor 
Isten népe valóban, ha Isten a középpontja e 
nép életének, ha e nép be fogadja Istent (Jn 
1,17), és az egyház formáját és gyakor latát  Isten 
mint középpont határozza meg?

Most már közelebbről  körü l írha t juk a jelen 
pasztorálteológiai  tanulmány kérdésfe l tevését.  
Olyan kérdés  ̂ez, amely nem idegen az Ószövet
ségtől sem. Útban Egyiptomból, a rabszolgaság 
fö ld jéről  Kánaán felé a nép a pusztában a 
nélkülözések próbáján megy keresztül . Nincs v i 
zük. Kétségek gyöt r ik  a népet, hogy Isten tény
leg velük van-e  és Masszánál és Meribánál fel is 
teszik a kérdést: "Közöttünk van-e az Úr vagy  
sem?" (K iv  17,7). Nem lehetséges-e,  hogy az 
utóbbi években egyre kevesebben ragadtak  meg 
minket a "ruhánknál fo gva"  és mondták: Veletek
akarunk menni? Hogyan lehetséges,  hogy a leg 
fr issebb közvéleménykutatások alapján a németek 
15 °/0-a  egyáltalán nem, ál % csak kevéssé b íz ik  
az egyházban? Hogyan is á l lunk hát ma az 
" Is tenről  szóló h í r r e l " ?  "Feltunhet"-e Isten? Vagy 
inkább olyan képet mutat az egyház,  mintha 
Isten nem lenne velünk? Tehát istentelen,  ateista 
volna az egyház? J. Fischerrel  fe l  kel l  vetnünk 
a kérdést, hogy nem ter jed t-e el sok tekintet
ben egy fa j t a  "egyház i  ateizmus"? (1)  Másképp 
fogalmazva,  fel kel l  vetnünk a kérdést  minden-
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napi egyházi  gyakorlatunkkal  kapcsolatban: 
"Köztünk van-e  Isten vagy  nincs?"

1. A németek egyházfelfogása

Mielőtt témánkat teo lóg ia i lag  tárgyalnánk, ve
gyünk szemügyre egy empirikus tanulmányt! Ezt 
a felmérést a ZDF (Második Német Te lev íz ió )  
megbízásából 1986 augusztusában végezte az al- 
lensbachi közvéleménykutató intézet egy, az 
aacheni katol ikus nagygyűlés megnyitásával kap
csolatos adása előkészí tése céljából ( 2 ) .  Közpon 
ti témája a német katolikusok és protestánsok 
va l lás-  és egyházfe lfogása volt.  Engem az a 
kérdés foglalkoztatott ,  hogy milyen kapcsolatot 
látnak az emberek Isten és az egyház között, 
vagy is  hogy je lentkezik-e az egyházi ateizmus 
gyanúja a polgárok tudatában, és ha igen,
akkor ez miben nyi lvánul meg. A következők a 
legfontosabb eredmények:

1. A legtöbben az 'egyház' szóval Istent hozzák kapcsolat
ba :

Ha az ember egy bizonyos szót meghall, különféle dolgok 
jutnak eszébe ennek kapcsán. Ha most az 'egyház' szóra 
gondol, mi jut eszébe elsősorban, mit kapcsol hozzá a 
következő felsorolás alapján?

NSZK katoli
kusok
mind

egyház
hoz kö
zel ál
lók

egyház
tól tá
vol ál
lók

ISTEN 75% 80% 89% 75%

plébános 78% 78% 83% 75%
pápa 67% 79% 79% 78%
harangszó 67% 65% 67% 63%
vasárnapi mise 66% 7 a 88% 65%
egyházi épületek 61% 63% 61% 64%
egyházi adó 59% 57% 47% 64%
egyházi közösség 59% 65% 80% 55%
püspökök 51% 59% 63% 56%
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templomba járók 50% 51% 60% á5%

halál 51% 50% 61% á3%
erkölcs ál% 50% 62% á2%
házasság ál % LC L 51% áO %
hatalom 31% 3 CL 22% L T L
megváltás, bűnbocsánat 39% á8% 72% 31 %

öregek 30% 27% 3 CL 22%
én magam 18% 25% IS  % 9%

rossz lelkiismeret 12% 16% 19% 13%

Az egyházról tehát azt tartják, hogy valami köze van Isten-
hez. Tehát Isten távlatából ítélik meg?

2. Hogy ezt a sejtésünket tisztázhassuk, meg kell ismer-
nünk az emberek iistenképének fontosabb jegyeit. Két feltűnő
vonásra bukkantunk: Istenről feltételezik, hogy összeköti az
embereket, és hogy kiáll a szegényekért, az igazságosságért:

Minden embernek van bizonyos elképzelése Istenről. Ha most 
Ón ezt a felsorolást újból áttekinti, mire gondol, amikor Is
tenről beszél, mit hoz kapcsolatba Istennel -  keresse ki ezt 
itt! (Felsorolás)

katolikusok

(a )  Isten összeköt Arra indítja az embereket,
hogy törődjenek egymással C l°L
védelmet, biztonságot nyújt 5C L
megbocsátó 58%
jóságos 53%
gondoskodik arról, hogy az
emberek megértsék egymást 28%

(b )  Isten gazsá- igazságos 53%
gos a szegények oldalán van á6%

Nagyon csábító ötlet lenne ezt az istenképet összehasonlítani 
a szenti rási Istennel. Három sejtést fogalmazhatunk meg és 
bizonyí t ha tünk:
(a )  A legtöbb ember számára az istenkép nyilvánvalóan 
olyan tartó fal, amelyre nagy reményeiket és elvárásaikat 
felerősítik. Központi szerepe van itt a védettség, a bizton
ság utáni vágynak és a nagyobb igazságosságra való törek
vésnek .
(b )  Egy jelentékeny kisebbségnél megfigyelhető a vágy, 
hogy Isten támaszuk legyen az életben, de ne zavarja őket. 
Az igazi szentírási Istennel szembeállítva ezek az emberek
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Dosztojevszkijjel így  panaszkodhatnának: Minek jöttél, hogy 
zavarj bennünket? Polgári istenképpel van itt dolgunk, a 
felvilágosodás Istenével, aki nem avatkozik bele sem a sze
mélyes, sem a társadalmi életbe. Ha a megkérdezett katoli
kusok 49%-a azt állítja , hogy Isten egy bizonyos viselke
désmódot, egy bizonyos életmódot részesít előnyben, úgy ez 
ennek az embercsoportnak nincs ínyére.
(c) Jóllehet, vannak tehát különbségek az emberek Istene és 
a Szentírás Istene között, mégsem lehet kétséges, hogy e két 
tulajdonság: Isten összeköt és igazságot szolgáltat, va
lójában Istennek szentírási vonásai és ott központi jelentő
ségük van. Ezt támasztjuk alá gondolatmenetünk második ré
szében .

3- Istennek a fenti tulajdonságai közül jó néhányat megta
lálhatunk -  mégpedig fokozott mértékben -  abban az esz
ményképben, amelyet a németek az egyházról alkotnak. Az 
egyháztól is elvárják, hogy összefogja az embereket és 
fellépjen az igazságosság mellett.

Ha az ideális egyházra gondol, amely olyan, amilyennek Ón 
kívánja, akkor az alábbi felsorolásban szereplő tulajdonsá
gok közül, melyekkel kellene rendelkeznie ennek az ideális 
egyháznak? (Felsorolás)

katolikusok Isten eszményi
egyház

(a )  összeköt az embereket
egymással 
való törődés-
re indítja 42% 
védelmet

64%

nyújt 54% 67%
megbocsátó 58% 63%
jóságos 53% 
gondoskodik 
arról, hogy 
az emberek

60%

megértéssel
legyenek
egymás
iránt 28% 6 a

(b )  igazságos igazságos 53% 161
szegények 
oldalán 46%, 70%

Figyelemre méltóak Istennek azok a tulajdonságai, amelyek
az emberek eszményi egyházképében nem fordulnak elő: szent
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(Isten 50°/o, eszményi egyház 27%); egy bizonyos életvitelt 
részesít előnyben (Isten 49%, egyház 25%), titokzatos (Isten 
30%, egyház 5%); hatalmas (Isten 38%, egyház 8%). Egészé
ben viszont nem meglepő, ha erről az eszményi egyházról 
azt mondják, hogy közel áll Istenhez (63%).

4. És milyen a tényleges egyház? Gyerekes dolog lenne fel
tételezni, hogy az egyház eleget tesz az emberek ilyen 
magas elvárásának. De fontos tudni, hogy mely vonatko
zásokban áll közelebb az elvárásokhoz, és melyekben áll 
távolabb tőlük. Íme az eredmény: Nem vitatják, hogy az 
egyház közel áll Istenhez (64%). De azokban a konkrét 
jegyekben, amelyekben az eszményi egyház megegyezik az 
emberek Istenével, messze elmarad az elvárásoktól. Már itt 
megjegyezzük, hogy ezt az elvárásoktól való lemaradást 
sokkal inkább az egyháztól távol állók, semmint a közel 
állók állítják.

Különféle intézményekkel az ember gyakran egészen megha
tározott képzeteket társit. Ha Ön a mai katolikus egyházra 
gondol, úgy, ahogyan Ön látja, akkor mit társítana vele, 
mondja meg ezt a felsorolás alapján. Keresse ki mindazt, 
ami a mai katolikus egyházra érvényes. (Felsorolás)

katolikusok
Isten

ideális
egyház

reális

közel áll Istenhez 63% 64%

(a )  közösség arra indítja 
az embereket, 
hogy törődjenek 
egymással 427« 64% 37%
védelmet 
nyújt 54% 67% 35%
megbocsátó 58% 63% 32%
jóságos 537. 60% 25%
gondoskodik 
arról, hogy 
az emberek 
megértéssel 
legyenek egy
más iránt 287. 64% 367.

(b )  igazságos- igazságos 537. 76% 30%
ság a szegények 

oldalán áll 46% 70% 39%

A megjelölések összege ( a+b) 334 455 234
egyházközeli 472 506 367
egyháztól távoli 258 418 131
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átlagérték (a+b) 48% 65% 33%
egyházközeli 67% 72% 52%
egyháztól távoli 37% 60 % 19%

5. Hogy az egyház nem mozdítja elő eléggé a közösséget és 
igazságosságot az emberek között, az akkor is kiderül, ha 
az egyházzal szembeni elvárásokat összehasonlítjuk a tényle
ges tapasztalatokkal. Ugyanakkor ismét megmutatkozik: az
emberek úgy látják, hogy az egyház épp elég 'hitbeli 
tevékenységet" folytat, vagyis Istenről épp eleget beszél. 
Ennek alapján érthető, hogy a megkérdezettek többsége 
szerint 'a z  egyházban többet kellene beszélni az emberről és 
kevesebbet Istenről'. A konkrét egyházi munkában tehát nem 
Isten, hanem Istennek az emberről való gondoskodása szorul 
háttérbe. Ennek felel meg az is, hogy az egyház távolról 
sem tesz eleget annak az elvárásnak, hogy emberi legyen 
(eszményi egyház: 54%; tényleges egyház: 29%).

Ezeken a lapokon különféle dolgok szerepelnek. Legyen szi
ves, nevezze meg azokat, amelyekről úgy gondolja, hogy az 
egyháznak különleges módon törődnie kellene velük (lapok). 
Legyen szives, nézze át most ismét a lapokat és rendezze 
el okét aszerint, hogy az egyház sikraszáll-e értük, avagy 
sem (lapok és képek kiválasztása)

Az egyház feladatai
(katolikusok a katolikus egyházról) kell van

hogy az emberek hin-
ni tudjanak 75% 79%

(a )  közösség hogy az emberek
el ne magányo- 
sodjanak
hogy az idősebbek 
és a fiatalok meg
értsék egymást

(b )  igazságosság hogy a népeket ne 
nyomják el 72% 50%
hogy a szegénység 
okai megszűnjenek 
hogy a szegény és 
gazdag népek közötti

70% 40%

szakadék csökkenjen 68% 42%

A megjelölések összege (a+b) 367 249
egyházközeli 391 326
egyháztól távoli 350 201

85% 66%

72% 51%
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átlagérték (a+b) 73% 50%
egyházközeli 78% 65%
egyháztól távoli 70% 50%

Ha va lak i  azt mondja, hogy az egyházban többet 
kel lene Istenről beszélni  és kevesebbet az ember
ről, csat lakozna-e ehhez a véleményhez, vagy  
nem ért egyet  vele?

katolikusok
Népesség összes egyház- egyház
összesen hoz kő- tói

zel távol
ál lók

egyetértenek 20% 22% 31% 17%
eldöntetlen 48% 33% 39% 29%
nem értenek 
egyet 48% 44% 48% 51%

Ha azt mondja va lak i ,  hogy az egyházban többet 
kel l beszélni  az emberről és kevesebbet Istenről , 
egyetért -e Ön ezzel v a gy  sem?

egyetért 48% 43% 23% 58%
eldöntetlen 31% 32% 43% 24%
nem ért egyet 31% 25% 34% 18%

6. Mindezek az egyed i  adatok végül  is abban a 
válaszban csúcsosodnak ki,  amelyet a megkérde
zettek arra  a kérdésre adtak,  hogy Isten e leve
nen jelen van-e  ma az egyházban. Ebben a lé
nyegi  kérdésben a vélemények három csoportra 
oszlanak:  a megkérdezettek egyharmadrésze hiszi
ezt, a másik harmada nem, és a maradék 
harmada határozat lan. Az egyházhoz közel és 
távol á llók véleménye megint nagyon különbözik. 
Az egyházhoz közeliek azt á l l í t j á k ,  hogy Isten
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elevenen jelen van az ő egyházukban. Az egy
háztól távol á l lók ellenkező véleményen vannak. 
Jóllehet, az egyháztól távol ál lók azt mondják, 
hogy az egyháznak közel kel l  lennie Istenhez 
(50%) és közel is van hozzá (49%), s jóllehet azt 
tartják: az egyház fe ladata i  közé tartozik, "hogy
az emberek hinni tudjanak" (66%) és hogy az 
egyház erre törekedjen (72%), mindez mégsem 
elegendő véleményük szerint ahhoz, hogy azt 
mondhassák az egyházról,  " Isten elevenen jelen 
van benne" (csak 23% fe l téte lezi  ezt ) .

Általánosságban véve hiszi-e Ön, hogy Isten ele
venen jelen van az egyházban, vagy  nem hiszi 
ezt?

Népesség Katolikusok
összesen mind egyh . kö

zel állók
távol
állók

hiszi 36% 43% 79% 23%
eldöntetlen 29% 28% 16% 34%
nem hiszi 35% 30% 5% 44%

Mit jelent a konkrét egyháznak ez a megíté
lése, amely szerint az össznépességnek csak 
36%-a, a katolikusoknak pedig csak 43%-a bizo
nyos abban, hogy Isten elevenen jelen van az 
egyházban? Mit jelent az, hogy a többiek azt 
gyanít ják ,  vagy  határozottan á l l í t ják  is: Isten
nem él az egyházban, vagy is  halott? És mindez 
annak el lenére történik, hogy az egyház számos 
l i turgikus ünnepet megünnepel, a társadalomban 
pedig rengeteget beszélnek Istenről:  az iskolá
ban, a nyomtatott tömegtájékoztatási eszközökben, 
a TV-ben, a rádióban? Hogyan lehetséges, hogy 
az egyházi  ateizmus gyanúja ennyire elterjedt? 
( a )  Valaki  azt az ellenvetést  teheti, hogy ez 
azoknak a gyanúja, akik az egyházat nem isme
rik már belülről ,  akik az egyháztól távol á l lnak,  
akik nem vesznek részt az egyház életében. Nem 
lehetséges-e,  hogy az istentelenségnek, az egy-
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házi ateizmusnak a vádja az egyháztól  távol 
á llók esetében csak az egyháztól  va ló  távolmara
dásuk igazolására,  alátámasztására szolgál? Az 
i lyen összefüggéseket nem lehet minden további 
nélkül  e leve e lvetni .
(b )  Viszont túl egyszerű volna, ha az egyház és 
Isten kapcsolatának eltérő megíté lését  kizárólag 
az egyháztól távol á llóknak arra  az igényére  ve
zetnénk vissza,  hogy önmagukat igazol ják.  Mert 
ebben az esetben továbbra is megmarad a kér
dés, hogyan lehetséges társadalmilag,  hogy az 
egyházról  ki lehet je lenteni : Isten nem él benne. 
Ez csak akkor lehetséges, ha az Istenről szóló 
híradást  az egyház nem "sugározza" .  Ebből kö
vetkezőleg az egyház számára a központi pasz- 
torális kérdés í g y  hangzik:  hogyan indíthatná el 
újból az Istenről  szóló híradást? Megeshet, hogy 
az emberek sok minden rosszat mondanak az 
egyházról .  Egy dolgot viszont meg kellene aka
dályoznia az egyháznak: hogy azt mondják róla,
nincs vele  Isten.

2. Az Istenről szóló h írt terjeszteni

Ezzel már meg is fogalmaztuk a második rész 
fő kérdését: Milyen legyen egyházunk, mit tehet
ma azért , hogy az Istenről  szóló h í r  ismét 
ter jedni  kezdjen? Mit tehetünk azért ,  hogy az 
emberek ismét megragadjanak minket a ruhánknál 
fogva ,  belénk kapaszkodjanak és azt mondják: 
Veletek akarunk menni, mert hallottuk,  hogy 
veletek van az Isten.

Bevezetésképpen hallgassuk meg egy  f ia ta l  
dolgozó lány levelét  a hit, Isten és az egyház 
kérdéséről ,  amelyet a rottenburgi  zsinat a lka l 
mából í r t  a hit továbbításáról :

"17 éves vagyok  és varrónőként dolgozom. Az 
egyház és Isten témájáról nem sokat tudok 
mondani. Nem hiszek (okvet len )  benne. Akkor 
megyek csak templomba, amikor keresztelő 
v a g y  esküvő van.  Minek menjek minden va-
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sárnap templomba, azzal  semmit sem érek: A
duma csak ela l tat .  Ki tudja nekem bebizo
ny í tan i ,  hogy tényleg úgy van, ahogyan a 
plébános beszél? Van egyáltalán Isten? 1 Oly
kor, amikor szomorú vagyok,  amikor gondjaim 
vannak, azt gondolom magamban: édes Iste
nem, kérlek, segíts .  Segített-e  nekem ez az 
Isten, amikor 2 éve elköltöztem hazulról , 
vagy  segitett-e  abban, hogy apámat kiment
sem a szesz rabságából? Nem, senki nem se
g í t e tt  nekem. I lyenkor a Jóistenben való hit 
sem seg ít .  Hiszek ugyan a halál utáni élet
ben, de azt is vallom, hogy Istennek és az 
egyháznak semmi köze sincs ehhez a tovább
éléshez. Ez számomra egy másik dimenzió, egy 
másik v i l ág .  Szüleimnek igazán mindegy volt,  
hogy mentem-e templomba vagy  nem. Néha 
azonban elfog a félelem. Igaz i  félelem. Aho
gyan Istenről gondolkozom, megkérdezem ma
gam, hogy ez nem rossz-e. Hiszek Jézusban, 
hiszen bizonyított  dolog, hogy élt. Vajon 
megbocsát-e majd nekem? Félek a bizonyta
lanságtól.  Mit hoz a jövő, mi volt  a múltban? 
Elpusztul majd valamikor a Föld és v isszatér  
a semmibe? Hit. A hit az azt jelent i nekem, 
hogy bízhatom egy kedves emberben. Megbíz
hatom a barátomban, mert segítségemre van 
minden gondomban. De tud-e nekem Isten se
gí teni? Hiszen megbüntetett egy anyával,  aki 
gyűlöl és nem törődik ve lem . . . "

Ez a levél  megadja nekünk az első utalásokat 
arra vonatkozólag, hogy milyen irányban kell az 
egyháznak megerősítenie lelkipásztori  munkáját, 
ha azt akarja ,  hogy az Istenről szóló h ír  ter
jedjen. A szó (egyedül )  ny i lvánvalóan nem ele
gendő többé. A lány nem b íz ik  a plébános 
hivata lból  elmondott beszédében. Sokan mások is 
í g y  gondolkoznak a f izetett pasztorális szakem
berekről,  köztük a papokról is. ők nem hitelesek 
az emberek szemében. Ezzel a ki jelentéssel : 
"sokszor azt hiszem, a pap egészen másképp be
szélne, ha az egyház nem í rna  neki elő mindent
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pontosan", már 1970-ben a megkérdezettek 59%-a 
egyetértett  ( Felső-Ausztr iában). Hogy e lány szá
mára és vele együtt  sok kortársunk számára 
hitelreméltó lesz-e Isten, az nem anny ira a 
nyi lvánvalóan elkoptatott és le járatott  szavaktól  
függ,  hanem inkább azoknak a gyakorlatátó l ,  
mégpedig az Istenről szóló beszédhez i l lő  g ya 
korlatától , akik komolyan vesz ik Istent. A legú
jabb közvéleménykutatás is ebbe az irányba 
mutat. Hogy va lak i  komolyan vesz i -e  Istent vagy  
sem, az az emberek véleménye szer int  ugyanis 
nem csupán a l i turg iában és az imádságban mu
tatkozik meg. A közösségi  érzés és az igazsá
gosságért  va ló  s ikraszál lás ugyanolyan fontos. 
Mindezt nagy  mértékben elvár ják a vallásos, 
istenhívő  emberektől, és éppen a val lásos,  isten
h ívő emberek okoznak gyakran csalódást ezekkel 
az elvárásokkal  kapcsolatban.

-  Ha Ón általánosságban véve olyan emberekre 
gondol , akik vallásosak,  akik hisznek Istenben - 
véleménye szerint milyennek kel l  lenniük ezeknek 
elsősorban, mi az, aminek érvényesnek kel l  len
nie a val lásos emberekre? ( f e lsorolás)
-  Ha a környezetében élő emberekre gondol, akik 
hisznek Istenben, akik val lásosak -  milyen em
berek ezek, milyen tulajdonságokat és milyen 
haj lamokat lehet megf igyeln i  körükben? Legyen 
szíves válaszoljon erre a felsorolás alapján? 
( fe lsoro lás )
-  Ha olyan emberekre gondol, akik nem istenhí
vők -  mi érvényes rájuk, mi az, ami különösen 
gyakor i  náluk? ( fe lsoro lás)

(ka to l ikusok ) val lásos emberek ateista
általánossá g- környeze-
bán véve temben

( a ) közösség megbízható 71% ia% 12%
érdekl ik más 
emberek 66% 39% 17%
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75%

(b )  igazsá- kiál lnak 
gosság az i ga z 

ságért 
sokat 
tesznek 
a szegé
nyekért 
harcol
nak az 
elnyomás 
ellen

39% U%

73% 37% 7%

51% 15% 15%

íg y  látja a nép, í g y  látják a polgárok, az 
emberek közti érintkezés, a közösségi érzés és az 
igazságosság melletti kiállás szempontjából, hogy 
hogyan kell  követnie egy istenfélő embernek 
Istenét. Ezt a mércét alkalmazzák az egyházra 
is. Hogy Isten elevenen él-e benne, hogy az 
egyház valóban komolyan vesz i-e  Istenét, hogy 
igazán közel van-e  hozzá, az nemcsak a szava
kon és a szertartásokon mérhető le, hanem azon 
is, hogy hogyan érintkeznek egymással a keresz
tények az egyházban, és mi mellett á llnak ki. A 
közösség és az igazságosság tehát az a két 
dolog, amely Isten értelmezése szempontjából ma 
fontos.

Ezeket a felismeréseket most cselekvési  e lvek
ké a lak í t juk át, azután pedig azt kérdezzük, 
vajon alátámasztja-e ezeket a Szentírás. Célszerű 
lesz, ha három fogalmat bevezetünk: a misztika,
a testvér iesség és a pol i tika fogalmát. A miszti
ka a következőkben mint Istenbe való belegyöke- 
rezést, Istenbe való elmerülést jelent. A páli és 
a jánosi hagyomány fémjelzi  ezt a misztika-fo
galmat, amely jól megkülönböztethető, mondjuk 
Keresztes Szent János szőkébb misztika- fogalmá
tól. Misztikus ezek szerint annyi, mint Istenben 
gyökerező .
A testvériesség (Geschwister l ichkeit ) olyan ki fe
jezés, amely az utóbbi években honosodott meg a 
gyakor la t i - teo lóg ia i  vitákban. Továbbfej lesztése a 
testvér iség ( Brüder l ichkeit=~f ivérség" ) foga l-
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mának, amelyet a zsinat hangsúlyozott. Ez a 
nyelvi fejlődés összefügg egyrészt a nők növekvő 
társadalmi -  és az egyházban is egyre inkább 
tapasztalható -  öntudatosodásával, másrészt az
zal, hogy az egyház egyre inkább kész meglátni 
ebben a növekvő öntudatosodásban Isten lelkének 
működését az emberiség javára. A fokozott nőies
ség egyben fokozott emberség is.
A politika pedig a következőkben a fokozottabb 
igazságosságért való küzdelem minden formáját 
jelenti. Ha az emberiség állapotát ma égbekiáltó 
igazságtalanságok jellemzik, s ezzel együtt az 
életlehetőségek igazságtalan megoszlása, akkor a 
politika célja a Földön a mindinkább csökkenő 
életlehetőségek igazságos elosztása.

A cselekvési alapelvek, amelyeket most meg
fogalmazunk, újból Zakariás egyházvíziójából in
dulnak ki -  egy olyan egyházvízióból, amelyet a 
I I .  vatikáni zsinat újból tudatosított: Az egyház 
az Isten népe, éspedig csak akkor, ha a Jézus
ban hozzánk közel jött és a Szentlélek által 
jelenlevő Istenben gyökeredzik. Aki tehát "Isten 
népét" mond, feltételezi azt is, hogy ez a nép 
"misztikus". Az 1985-ös püspöki szinódus magáévá 
tette ezt a gondolatot és azt kívánta, hogy az 
egyház mint misztérium váljék ismét felismerhe- 
tobbé: Ez is csak azt jelentheti, hogy az egyház 
részesedik Isten titkában. Ha az egyház anélkül 
akar misztérium lenni, hogy részesedne Isten 
titkában, akkor csak istentelen és veszélyes 
módon legjobb esetben is csak "titokzatoskodó" 
lesz. A misztikus egyháznak ez a víziója -  a 
valóságos egyház láttán -  először is azt a gyanút 
kelti, hogy az egyházból, de az emberekből is 
érezhetően hiányzik a misztika. Hogy a misztikus 
Istenben-gyökerezésnek ezt a hiányát csökkent
sük, már régóta olyan lelkipásztori gyakorlatra  
törekszünk, amelyet (Kari Rahnerrel) m isztagógi- 
ának nevezhetünk. Az a célunk, hogy az embert 
bevezessük abba a titokba, amely ő maga.

A következő két cselekvési elv konkrétan 
megfogalmazza, mit jelent, ha az egyház misz-
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tikus, ha Isten elevenen jelen van benne. Az 
egyház számára maga Isten -  akiben az egyház 
gyökeredzik -  és Isten gyakor la ta  lesz meghatá
rozóvá. Ez pedig olyan gyakor la t ,  amely az 
embereket testvér i közösséggé köti össze és rá
i rány í t ja  a f igyelmet arra az égbekiáltó igazság
talanságra,  amely ezen a földön fennáll. í g y  
fogalmazhatjuk meg ezeket az elveket :
Minél misztikusabb az egyházunk, annál testvé
riesebbé válik. És minél misztikusabb az egyhá
zunk, annál politikusabbá lesz.
Ezek az elvek megfordítva is érvényesek:
Egy nyilvánvalóan nem testvéri egyházról elter
jed a h ír , hogy istentelen, ateista. Egy politi
kamentes egyház is az istentel enség, az ateizmus 
gyanújába keveredik.

Mindebből látható, hogy egy misztikus, test
vér ies és po l i t ikai  egyház áldás volna a mai em
beriség számára Cv.ö. Tér 12,1.4. ).  Kutatási 
eredményeink is ebbe az irányba mutatnak. Az 
emberek, akik a kapcsolatszegénység sivárságától 
szenvednek, azt várják az egyháztól , hogy sza
badítsa ki okét a fenyegető elmagányosodásból, 
hogy vonja be őket megbízható, védettséget 
nyújtó közösségekbe. És azt is elvár ják az egy
háztól, hogy áll jon ki mindazokért, akik ez 
életlehetőségek igazságta lan elosztásának áldoza
tai .  Több földrészen -  és ha f igyelmesebben 
megnézzük, akkor nálunk is -  sokszor az egyház 
az egyet len reménye azoknak, akik a modern élet 
'kereke i  alá kerü ltek ' .

De vajon ezt a gyakorlatot  kívánja egyhá
zunktól a saját hamisítat lan hagyománya is? 
Vajon a testvér iességért  és az igazságosságért  
való küzdelem nem csupán divat je lenségek,  me
lyekkel  az egyház helytelenül a múlandó korszel
lemhez alkalmazkodna? Nem a misztika hiányzik-e 
az egyházból? Testvériesség és igazságosság he
lyett nem ezzel kel lene-e törődnünk elsősorban? 
Az i lyen kérdéseket már csak azért is komolyan 
kel l venni ,  mert az egyház újkori kísértései  közé 
tartozik,  hogy lehetőleg jó színben tüntesse fel
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magát a vi lágnézetek piacán, miközben gyakran 
feledésbe merül, hogy egyáltalán mi az egyház 
értelme. Egyetértünk azzal ,  hogy egyházunkból  
érezhetően hiányzik a misztika. Ennél fogva első 
lépésként olyan le lkipásztor i  tevékenységeket  
próbálunk fe lkutatni , amelyek reményt nyújtanak 
arra ,  hogy a misztikának ez a hiánya az egy 
házban és a társadalomban kiküszöbölhető.

Aztán megmutatjuk, miről ismerhető fe l ,  hogy 
az egyház misztikus, Istenben gyökeredzik.  Min
denek előtt azt kívánjuk b izony ít an i ,  hogy a 
testvér i közösség és az igazságosság nem tetsző
leges momentumai egyházunk gyakorlatának.  Mert 
a Szentírás magán Istenen fedezi fel ezeket a 
momentumokat: a b ib l ia i  tapasztalatok arról szá
molnak be, hogy Isten összefűzi az embereket, 
összeköti őket, méghozzá testvér i közösséggé. A- 
zonkívűl  Isten szembeszáll az életlehetőségek í- 
gazságtalan elosztásának mindenfajta formájával, 
minek következtében Isten mélységesen po l i t ikai  
Isten, ami szokat lanul hangzik polgári  fülünk
nek .

2.1 Misztika

Most újból v isszatérünk szentírási  szövegünk
höz, Zak 8 ,23-hoz. Isten népe ott azt az ígére tet  
kapja,  hogy a többi nép a "sarkában lesz" 
majd, mivel az a h í r  róla:  ve letek van Isten. A 
szöveg nyi lvánvalóan fe l téte lez i  a népek Isten 
utáni vágyát. Miért volnának különben egy  olyan 
nép "sarkában" ,  amelyről azt ha l lan i ,  hogy Is
ten vele van?

(a )  Hisszük, hogy Isten vágyik utánunk

Nem nehéz a kereszténység évezredes hit tra -  
dic ió ja alapján b i zony ít an i ,  hogy az ember l e g 
tömörebb de f in íc ió ja  ez lehetne: Istenre szoruló.

Katekizmusszerűen a következőképpen lehetne ezt 
meg fogalmazni :

Istenünk önmagában túlcsorduló szeretet, e l 
képzelhetetlen gazdagsága a szeretetnek, kapcso-
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latokban gazdag  "háromságos" Isten.
Isten kiáradó szeretet. Amit nem tudunk meg

magyarázni : "Elhatározta",  hogy szeretetben oda
ajándékozza magát valak inek,  aki nem ő maga. 
Szeretetének ebben az önmagából fakadó megnyil 
vánulásában (hogyan is gondolhatnánk ezt el?) 
meg is teremt bennünket, akik szeretetének befo
gadói vagyunk. Ez a teremtés a keresztények 
számára: Része lenni Isten végtelen szeretetak-
tusának. -  Isten szándéka, hogy közölje magát 
velünk, szeretetének partnere ivel ,  az " ige  hal l 
gató iva l"  (Kar i  Rahner),  bennünk csapódik le. 
Mi értelme volna,  képesen szólva,  műsort sugá
rozni, ha nem lenne senki, aki azt venni tudja? 
Mi volna Isten szerető önátadása, ha nem 
volnának fogékonyak iránta? Ez a legmélyebb 
alapja az ember Isten iránti kitörölhetetlen vá
gyának. Mivel van egy Isten, aki vágyik az 
ember után, az emberben is kiir thatat lan a vágy 
Isten után. Isten pedig nem nyugszik,  amíg meg 
nem pihenhet az ember sz ívében,  s ezért az 
emberi s z í v  is nyugtalan,  amíg meg nem nyug
hat Isten sz ívén.
-  Ebben a keretben érthetjük meg keresztény hi
tünk központi t itkát, Jézus Krisztusnak emberré 
levését és feltámadását, ő egy miközülünk. Erp- 
ber. Isten szövetségre lép vele fe l foghatat lan 
módon, amit ezzel a formulával fejezünk ki: 
Jézus Isten Fia. De akárhogy fejezzük is ki, 
egyvalami v i lágos:  Isten teremtő vágyával  őbenne
kezdett célhoz érni. Isten ott nyugszik egy 
embernek a sz ívén.

Mivel Jézus egy közülünk, mi pedig szoros 
szol idari táskapcsolatban vagyunk  ̂ve le mint em
berrel (a  Szentírás ezért az új Adámnak nevezi 
őt ( Id.  Róm), ezért Isten nálunk is elkezdett 
célba érni. Rendeltetésünk, sorsunk Jézusban, a 
Krisztusban vál ik szemléletessé. Sőt mi több, ő 
az út számunkra. Aki ővele (misztikusan)  egye
sül, ezen az úton elér i  i gaz i  kívánságának cél
ját. Éppen ezért van az egyház: mindezt ébren
kell  tartania az emberiség emlékezetében és elő
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kel l mozdítania azzal ,  hogy megmutatjuk azt, 
amit Isten Jézusban elkezdett : Hogy o velünk
van, hogy Isten népévé tesz bennünket.

(b )  Isten utáni vágy ma

De hol van ma - kérdezik sokan ( l ega lább is  
azok, akik a hit továbbadásáért fe le lősek)  -  ez 
az Isten utáni vágy  a kortársainknál va gy  éppen 
a f iataloknál .  Valóban keresik Istent? Valóban 
ki ir thatat lan bennünk az Isten utáni vágy? Nem 
fojtotta-e el egy kultúra, amely teljesen másképp 
de f in iá l ja  az embert, nevezetesen irányítha tó  és 
kiszámítható szükségletek nyalábjaként?

Újabb kutatások azt mutatják, hogy több fiatal foglalko
zik és vivődik, az istenkérdéssel, mint gondolnánk. Azok a 
levelek, amelyeket a Rottenburg-Stuttgart egyházmegyébe tar
tozó fiatalok írtak a hit és egyház kérdéséről, szintén az 
istenkérdéssel foglalkoznak. Nem szabad szem elől téveszte
nünk, hogy éppen a fiatalkorban az istenhit több helyen is 
jelentkezik. Arra is van bizonyíték, hogy olyan személyek
nél, akiket gazdaságunk intézményeiben a gazdasági gondol
kodás jellemez, nehezen jelenik meg, sőt, inkább teljesen 
eltűnik a vallási gondolkodás. Kétségtelen, hogy mindennapi 
életünkben a vallási témák, akárcsak más emberi témák, 
mint pl. az öregség, a halál, a szenvedés, nem fordulnak 
elő kifejezetten és igy ezt a kultúrát 'istenmentesnek', 
'istennélkülinek", ateistának lehet nevezni. És ha az ember 
elsősorban azzá lesz, amivé a 'szignifikáns személyekkel" 
való érintkezés teszi, akkor hogyan jelentkezhet nála a 
kiolthatatlan vágy Isten után? Nem azt kell-e feltételezni, 
hogy ez el lesz temetve, sőt "elfojtják a tövisek"? Mi a 
helyzet tehát az általunk, keresztények által kiirthatatlan- 
nak tartott Isten utáni vággyal egy Istentől elhagyott 
kultúrában, amely gyermekkorunk óta alakit bennünket és 
az utánunk jövő nemzedéket?

(c ) Az öntudatlan vágy Isten után
A hivő ezen a ponton tévedhetetlenül tovább keres. Nem 

fog rezignáltan beletörődni abba, hogy az ember utáni 
vágyával Isten nem érhet célt, hogy az ember nem tölti be, 
eltéveszti végső rendeltetését. Előfordulhat, mondja a hivő,  
hogy az ember Isten utáni vágya Isten nélküli kultú
ránkban nem éri el (akadálytalanul) célját. De ebből még 
egyáltalán nem következik, hogy ez a cél nem is létezik. 
Sokkal inkább azt kell gyanítanunk, hogy ez a vágy az 
embert ma is mozgatja, tehát minden ember kutat, keresi a 
mérhetetlent, azt ami más, idegen. Vagy mindez csalódás 
volna? Egyre többször merülnek fel ma ezzel kapcsolatos



kérdések:
Hogyan van az, hogy a mai francia pszichoterapeuta 

Lacan az embert mértéktelen 'désir-ként, vágyként határozza 
meg, amely, mivel mértéktelen, valami hiánynak, 'manque'- 
nak az élményét hagyja hátra: lévén a vágy mindig na
gyobb, mint a beteljesülés, amelyet átélünk?
-  Hogyan van az, amit az ateista szociológus, H. Lefebvre 
í r  le, hogy tudniillik az ember egy-egy pillanatra a 
teljességnek és a békének az élményét átéli (pl. a játékban, 
a jó munkában, a megismerésben, a szerelemben), de ezek 
az ünnepi pillanatok mégis "zátonyra futnak", elmúlnak? Ez 
a kudarc nem teszi értelmetlenné ezeket a pillanatokat, mert 
általuk tudjuk elviselni az átlagos hétköznapokat és ezek 
késztetnek arra, hogy ismét törekedjünk ilyen pillanatokra. 
De egészében véve itt sem fedi egymást vágy és teljesülés?
-  Nem lehetséges-e, hogy az Isten utáni vágy, amelyben
hiszünk, Istentől eltávolodott kultúránkban már csak abban 
mutatkozik meg, hogy a vágy beteljesületlen marad? Máskép
pen: Nem lehetséges-e, hogy boldogságunk végességének
kínja is, emberi életünk "utópikus többlete' voltaképpen 
Isten kedves gesztusa, amellyel eléri, hogy azok is emléke
zetünkben tartsák őt, akik nem ismerik, illetve azt gondol
ják, hogy határozottan tagadniuk kell létét?
-  Vajon nem mértéktelen vágyakozásunk kifejeződése-e az az 
állandó rohanás, amitől mi, keresztények sem vagyunk men
tesek és amivel kortársaink a végül mégiscsak véges bol
dogságot kergetik? Nem az a tragikus és meghiúsulásra ítélt 
próbálkozás-e ez, hogy véges javakkal próbáljuk kielégíteni 
a végtelen vágyat? Javakkal, hatalommal, erotikával és 
nemiséggel? Nem fog-e készségesen belemenni az ember egy 
ilyen kultúrális szükséghelyzetben, hogy irányítható és kie
légíthető igények, szükségletek nyalábjává redukálódjék?

Vajon nem saját vágyuk korlátozásához folyamodnak-e 
kortársaink közül sokan, amikor kínozza őket a végtelen 
vágy és véges beteljesedés közötti szakadék? De vajon nem 
Maria Ebner von Eschenbach osztrák költőnőnek van-e igaza 
akkor, aki azt mondja, nem azt kell sajnálni, akinek nem 
teljesül a vágya, hanem azt, akinek már vágya Sincsen.

'Amíg a boldogságot vadászod, 
nem vagy érett a boldogságra.
S volna bár tiéd minden, ami drága,

amíg veszteséged siratod,
célokra törsz és nem nyugszik benned a lélek, 
nem tudhatod, hogy mi a béke.

Ha minden vágyadról lemondasz, 
nem ismersz többé célt, kívánságot, 
s nem nevezed már nevén a boldogságot,

akkor nem érint már a történések ájra,
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lelkedet végre nyugalom v ár ja . '

(Hermann Hesse)

'Ne akkor mondd magadat szegénynek, 
ha álmaid nem valósultak meg; 
hanem akkor, 
ha sose álmodtat őket."

(Maria Ebner von Eschenbach)

(d ) Vágyakozás az élet értelme után
Ebben a helyzetben sokak számára szabadulást jelentene, 

ha ismét felfedeznék igazi nagyságukat és nyomára lelnének 
Isten utáni vágyuknak. Mert egyre többen fizetnek nagy 
árat Istenről megfeledkezett (ál)kultúránkért. Túl magas, 
mondják sokan. Jellemző erre a korra, amely bővelkedik 
javakban, hogy híján van annak, amit a dolgok, az élet 
értelmének nevezhetnénk. Sokukat gyötör a noogén neurózis, 
és ez váltja fel az egykor uralkodó szexuális vagy tekinté
ly! neurózisokat. Sok mindenünk van, de mire jó az egész? 
Uj értékeket keresünk, értékváltásról beszélünk. De a zsák
utcából nem találunk kiutat, nem találunk kielégítő alterna
tívát. Gyakrabban találkozunk a menekülés különféle formái
val, melyeknek az a közös nevezője, hogy tompítják vagy 
teljesen kikapcsolják a tudatot. Erre a célra szolgál az 
alkohol, a kábitószerfogyasztás, a mértéktelen tévézés, a 
betegségbe való menekülés, a bűnözés, az "üdvözült", zárt 
világokba való alámerülés (szektás csoportok), sőt, szélsősé
ges esetben az öngyilkosságba való menekülés.
Egyre inkább ellenállásba ütközik az a törekvés, hogy az 
embert irányítható és kielégíthető szükségletek nyalábjává 
fokozzák le. Elege van az embernek abból, hogy puszta 
könyvelési tétel legyen a termelés és fogyasztás nagy 
számlájában. Sokakat az a felismerés vezérel, hogy az ember 
több, mint a tőke. _ De elsősorban azért több az ember, mert 
Istenre irányul. Éppen ezért nem megengedett, hogy az 
egyik ember uralkodjék a másikon, hogy az ember lemondjon 
méltóságáról a tőke vagy különböző bürokráciák kedvéért.
Az embernek ezt a mélyebb igazságát az egyház akkor 
tarthatná, ha elterjedne róla a hir, hogy vele van Isten. 
Nem lehetséges-e, hogy a lelkűk mélyén, titokban Istenre 
vágyó emberek ekkor megragadnák az egyházat "ruhájánál 
fogva' és azt mondanák: Veletek akarunk menni, mert hal
lottuk, hogy Isten veletek van. De mindennek az a feltétele, 
hogy az Istenről szóló híradás mindenütt elterjed. Ennek 
pedig az a feltétele, hogy Isten valóban velünk van, ő az 
egyház középpontja, az egyház tehát Isten népe.

(e ) Mísztagógia -  bevezetés a misztériumokba

Ha azután ez az egyház, amelyben Isten



elevenen benne él, együtt van az emberekkel, 
akkor az emberek is elkezdik felismerni Istent, 
aki észrevét lenül  mindig is jelen volt életükben. 
Cselekvési  elvként megfogalmazva ez í g y  hang
zik: Az egyház úgy lesz együtt az emberekkel, 
hogy bevezeti  okét abba a titokba, amely maga 
az életük: bevezeti  ókét Isten szerelmi történe
tébe, amelyet ö kezdett ve lük. Az utóbbi években 
elég sok tapasztalat  gyűlt össze a misztagógi- 
kus lelkipásztorkodással kapcsolatban. Két olyan 
művet említek meg, amelyek létrejöttében magam 
is közreműködtem: az egy ik egy beszélgetés K.
Rahnerral a pasztorál is teológia mai helyzetéről , 
Rahner 80. születésnapja alkalmából, melynek 
címe: Denn Du kommst unserem Tun mit Deiner
Gnade zuvor (Düsseldorf 1984-), a másik: Sie
werden mein Volk sein (Düsseldorf 1985), melynek 
alcíme: Grundkurs gemeindlichen Glaubens. Most
azt a pasztorális szempontból fontos kérdést tár
gyal juk,  hogy miről ismerhető fel Isten eleven 
jelenléte az egyházban. Itt mindjárt a testvér i
esség és a pol it ika témájába ütközünk. Azt kell 
megmutatnunk, hogy ez a két aspektus nemcsak 
nagyon érdekes a mai emberek számára, hanem 
nélkülözhetetlen és szentírási eredetű mozzanatai 
az egyházi gyakorlatnak.

2.2 Testvériesség

(a )  Szentírási tanítás

Ahol emberek követik Krisztust, ott a Szentí
rás szerint testvéri  életközösség jön létre. Ezt 
egy Jézus és Péter közötti beszélgetés alapján 
mutatjuk be.
"Péter  megszólal t és ezt mondta neki: íme, mi 
elhagytunk mindent és követünk téged. Jézus í g y  
szólt: Bizony mondom nektek: senki sincsen, aki
úgy hagyta el házát vagy  testvérei t , anyját vagy  
apját, gyermekeit  vagy  fö ldje i t  énértem és az 
evangéliumért , hogy ne kapna százannyit: most
ebben a v i lágban házat és testvéreket, anyát,
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gyermeket és szántóföldeket, bár üldöztetésekkel  
együtt ,  a jövendő vi lágban pedig az örök életet" 
(Mk 10,28-30). ............ .
-  A téma Krisztus követése. Ez pedig a keresz
tény le lk iség történelmében a kereszténnyé- levés 
egy ik legfontosabb képévé lett.  "Jézus után men
ni " ,  róla példát venni , tanulni tőle, ve le  kap
csolatban lenni ( v . ö .  1 Ján 2,6) :  fontos fo lyama
tok és tapasztalatok ezek a keresztény ember 
életűtján. De ez egyben azt is je lent i ,  hogy 
a keresztény élet -  út. Jézus ennek az útnak az 
elejét  és végét  is je lz i  az " e lhagyn i "  és a
"kapni"  szavakkal .  Kivonulás, exodus megy vég 
be .
-  Elhagyni: Tanítványai  e lhagyják egy iz rael i ta
szokásos életterét. Ezt az életteret  a nálunk is 
használatos "ház" szóval  je lö l ik  (beházasod ik ) , 
megházasodik, szokták mondani) .  Ebben a házban 
rokonok, " testvérek" ,  édesanyák és gyermekek 
laknak.  Az élet védelmet nyújtó középpontja az 
apa; aki az ő védelmét nélkülözi ,  az a tár
sadalmilag gyengék közé tartozik (özvegyek,  ár
vák, idegenek) .  A szántóföldek je lent ik ennek az 
élettérnek a gazdasági  a lapját .
-  Kapni: A tanítványok nemcsak az örök életet
kapják majd egykor,  hanem már most új élette
ret kapnak. Aki kereszténnyé lesz, az új társa
dalmi vonatkozási,  "re ferenciacsoportot"  kap, új 
hovatartozásra tesz szert. Ahogy a felnőttek 
keresztelési szertartása mondja, " tag jává  lesz" 
Isten szent népének. Ez is jól el van látva.  Itt 
is vannak házak és szántóföldek. Vannak "h itbel i  
anyák és gyermekek".  Mindenekelőtt vannak f i v é 
rek és nővérek. Első pi l lantásra  v iszont hiányzik 
az apa.

e lhagyn i  kapni

házat
f ivéreket
nővéreket
édesanyát

házakat
f ivéreket
nővéreket
édesanyákat



gyermekeket
szántóföldeket

APAT CMt 23,9)
gyermekeket
szántóföldeket

örök életet

-  Az apa csak az első látásra hiányzik. Itt is 
érvényes, amit jézus követel:  "De ti ne szól í -
tassátok magatokat mesternek, mert egy a ti 
mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek va g y 
tok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, 
mert egy a ti Atyátok, a mennyei" CMt 23,8k). 
Isten népének új életterében eszerint Isten maga 
a védelmező, óvó "a tya i "  életközpont. Talán Jé
zus ma ezt továbbvezetve az anyákat is kihagyta 
volna,  mint hogy a polgári  családok védelmet 
adó életköpzont ja az anya és az apa (sőt 
legtöbbször az apák távolléte miatt, sajnos csak 
az anya)  és ma hajlamosak vagyunk Istent 
nemcsak atyánknak, hanem édesanyánknak is ne
vezni Cl. János Pál pápa).

Némelyek utalnak arra, hogy a Szentírás is 
ismer apákat. Pál azt í r j a  Filemonnak, hogy az 
elszökött rabszolgának, Onezimusznak a börtönben 
atyjává lett CFilem 10). Beszélünk a hit melletti 
tanúságtételről , és az élet továbbadásának képét 
használjuk fel .  A hit melletti tanúságtétel fo lya
matában hitbeli  gyermekek nemzése történik. Te
hát helyes gyermekekről beszélni ,  amikor arról  
van szó, hogy kik lakják Isten népe életterét. 
Ebből természetesen nem lehet az egyház számára 
struktúrális elveket  levezetni . Ezeknek a gyerme
keknek ugyanis egy napon ki kell nőniük a 
gyermekcipőt. Akkor nem lehet már szükségük a 
hit tejére Cl Kor 3,2) és arra ,  hogy oktassák 
okét Cl Ján 2,27). Gyermekségüknek véget  kell 
érnie, amivel az apostoli hi tbeli  apaság is be
fe jeződik. Az egyház struktúráját i l letően tehát 
csak f ivérek  és nővérek maradnak. Ahol Isten a 
védelmet nyújtó életközéppont, ott testvéri  egyház 
jön létre.
-  Itt látnunk kel l,  hogy a testvérek azon az
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úton, amely a polgári  élettértől Isten népének 
életterébe vezet, mélyreható változásokon mennek 
keresztül . Ezentúl nem vérrokonok már, hanem 
Istenben rokonok, ami sokkal több. Isten gye r 
mekei ugyanis nem a fér f i  véréből ,  hanem Isten
ből születtek (Ján 1,27). Mivel a keresz tények 
belemerittetnek a közöttünk élő Isten titkába 
(Jézusba, a Feltámadottba, az ő Leikébe) ,  ezért 
egymás között gyermekek, ennek az Istennek f ia i  
és lányai vagyunk ( v . ö .  Joel 3,1-5).

Keresztényi  hivatásunk azonban nem az, hogy 
csak a magunk számára él jük át az i lyen testvé
ri közösség jótéteményét, hanem hogy szemléltes
sük és e lősegítsük azt, hogy minden ember meg 
van h íva  az egyet len emberiség közösségébe. Az 
egyház í g y  a testvériességnek,  az egész emberiség 
egységének szentségévé lesz. Mivel csak egy Is
ten van,  mindenki egy miközülünk.

(b )  Az "Isten-népében uralkodó testvériség"
kultúrájáról

Ha a testvér i egyház eszményképét szóba
hozzák, az ál ta lában hamar e l fogadásra talál .  
Talán túlságosan is gyorsan.  Szavakat gyorsan 
tanulunk. Tovább tart az e szavaknak megfelelő 
gondolkodás és cselekvés k ia lak ít ása .  Kultúrális 
tel jes í tményre van szükség. Ezért következzék 
néhány gondolat  az új testvér iesség kultúrájához:
- Ez az új testvér iesség csak Isten közelében 
növekszik. Különösen akkor alakul  ki,  amikor az 
emberek Isten szeme előtt ünneplésre gyűlnek 
össze ( v . ö .  Más.Törv. 16,9-12). Ez volt  I zrael  
népének tapasztalata:  egy társadalmilag szét
szabdalt  nép, szabadok és rabszolgák,  nők és 
fé r f iak ,  árvák és özvegyek összegyűltek ünne
pelni .  Az ünnepen Isten szeme előtt egy néppé 
váltak,  ahol mindenkit t isz te letbel i  " te" megszó
l í tással  i l let tek és mindenki a "nép tagjának" 
számított. Az Isten szeme előtt történő ünneplés 
egy egyenrangú emberekből á l ló  nép szociál is 
újjáalakulásává lett. Társadalmi forradalom ment
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végbe.  Mi történik a mi istentiszteletünkön? Az 
új egyház jog (C . I .C .  1983. cn 208) ezt mondja:
"A Jézus Krisztusban történt újjászületés alapján 
minden h ivő  egyenlő méltóságában és működésé
b e n . . . "  De még hosszú az út addig, amíg 
egyenlők lesznek méltóságban papok ( " főt iszte len- 
dők", " t i s z te lendők" ) és v i l ág i  hívek,  fér f iak és 
nők, gazdagok és szegények, gyermekek, öregek 
és f i a ta lok . ..
- Fontos kérdés az, hogy hogyan gyakorolható a 
hivatal ,  a tekintély a testvéries egyházban ügy, 
hogy a méltóság és a működés egyenlősége se 
szenvedjen csorbát. Sokan már magában ebben a 
kérdésfel tevésben a hivatalnak a katolikus szel
lemtől idegen elutasítását látják. De nem a h iva
talt utasítják el, hanem egy hivatalnak egy bi
zonyos felfogását és ahhoz kapcsolódóan azt a 
h ivatal i  st í lust ,  amely úgy vélte például, hogy 
"a papnak szükségképpen büszkének kell  lennie 
méltóságának elvont szemlélésekor" (4 ) .  Ezt a 
szöveget az 1884-es egyházi lexikonból vettük. A 
" v i lá g i  hívők" címszó alatt tömören ez ál l t :  " ld.  
papság". A népnek tehát a hivatalhoz kellett 
igazodnia.  Ma, Isten népének szentírási  teológiá
ja Isten népének a I I .  vatikáni  zsinaton ki fe j 
tett teológiája alapján nem lehet többé az a 
szabály, hogy a nép tartozik a hivatalhoz, 
hanem az a szabály, hogy a hivatal  tartozik a 
néphez. Akkor azonban az is v i lágos,  hogy a 
hivatal  gyakorlása ál tal  a nép méltósága és a 
testvér iesség nem szenvedhet csorbát. Hogy ebben 
az esetben helyes-e Mt 23,9-cel el lentétben sok 
h ivatalv ise lő t  olyan címmel i l letn i ,  amely az 
atya szóhoz kapcsolódik (páter, apát, pápa),  azt 
szent Ferenccel együtt jogga l  megkér
dőjelezhetjük. Talán "pápa" testvérről  kellene 
beszélnünk és azt kellene kívánnunk, hogy ez a 
"pápa" testvér a többi keresztényeket ne f ia inak 
és lányainak szól í tsa, hanem felnőtt, egyenrangú 
nővéreinek és f ivéreinek.

Az új testvériesség fontos szempontja, hogy 
milyen elkötelezettség következik az élet számára
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az Istenben rokon nővérek és f i vérek  h ívő  kap
csolatából. Bizonyosan túl kevés az, ha egy 
háztagjaink többsége csak "templombajárónak" te
kinti  magát. Meg kell  ezért kérdeznünk, hogy 
hogyan válhatnak azok, akik az egyházat láto
gat ják olyanokká, akik az egyházban élnek. Ez 
a kérdés azonos a keresztények ősi keresztségi 
tudatának he ly reá l l í t ásáva l ,  amely je lenleg ny i l 
vánvalóan csak az egyház " va l l á s i  v irtuózainá l"  
(papoknál,  szerzeteseknél és néhány " la ikusnál " )  
van jelen.  De ha a keresztények ismét megvaló
s í tanak valamit  abból, hogy eredendően Isten 
népéhez tartoznak, sőt, eset leg megtanulják, 
hogy i ga z i  egz isztenciál is  " lakhe lyük"  Isten né
pe, polgár i  létük pedig ehhez az elsődleges 
hovatartozáshoz van hozzárendelve,  vajon mi kö
vetkezik ebből a polgári  házasságnak az egyházi  
közösséghez va ló  v iszonyára nézve? Mennyi időt, 
mennyi energiát  fektet  egy keresztény ebbe a 
közösségbe? Milyen mértékben i l le sz t i  bele a 
saját életét a közösség életébe? Ezek a kérdések 
mindazoknál felmerülnek, akik megértettek va la 
mit Jézus követéséből. Bele vannak szőve a 
testvér ies egyház hálójába. Ez a háló hordozza 
őket és ők is hordozzák a többieket. Ha pedig 
keresztények, akik házasságban élnek, e lvét ik a 
lépést a házasság kötéltáncában és lepottyannak, 
akkor fe l fo g ja  őket ez a testvér i  háló. Talán 
akkor (csak akkor) lesznek szabadok, hogy bé
kében tovább él jenek, újraházasodás nélkül, mert 
a házasságból nem a feneketlen magányba zuhan
nak. Valószínűleg ez az a lap ja  annak, amiért 
Jézus képesnek tart ja a hűségre követőit és 
azokat, akik lakóhelyül  Isten népe életterét 
választották, sőt, a hűséget még az elszakadás 
nehéz napjaiban is megvalósí thatónak hiszi .
-  Az i lyen példák mutatják, hogyan válhatna a 
testvér ies egyház é letközege a mai ember számára 
a remény sz ínhelyévé.  Megbízható közösség iránti 
vágyódása ezen a helyen célba érhetne. Az egy 
ház a remény sz ínhelye volna egy  olyan társa
dalomban, amelyben szakadásig feszül  a kapcso-
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latok hálója.

2.3 Politika

Hogy Isten elevenen él-e az egyházban, az 
abban mutatkozik meg, hogy hogyan élünk együtt 
az egyházban. Ma főképp a testvériesség az a 
mód, ahogyan az Istenről szóló h í r  szárnyra 
kelhet. A második módja annak, hogy Isten 
"szóba kerül jön",  hogy egyházunkban  ̂ valóban 
történjék istentapasztalás:  a pol i t ika.  Újból em
lékeztetünk arra ,  hogy poli tikán, egy nagyon 
régi hagyományhoz csat lakozva,  azt a fáradozást 
értjük, hogy igazságosan rendezzük el az embe
rek együttélését , azzal  a cé l la l ,  hogy igazsá
gosabban osszuk el az (egyre  csökkenő) életle
hetőségeket. Ez esetben az életlehetőségek igaz 
ságtalan elosztásának áldozatait  nevezhetjük 
"szegényeknek" (de ez nem mindig célszerű) . 
Legalábbis az egyházon belüli  vitában jobban 
megfelelnek erre a célra: elnyomottak, kizsákmá
nyoltak. A "szegény" szó ugyanis a Szentírásban 
nemcsak az igazságtalanság áldozatait  je lö l i :  
Olyan emberek d ís z í t ő  jelzője is, akik elfogadták 
végességüket és megtanulták, hogy életüket Isten 
kezéből kapják. Ezért boldogok, akik " lélekben 
szegények", akik " Isten előtt szegények" (Mt 
5,3).

(a )  Égbekiáltó bűnök

Megint azt a kérdést kell felvetnünk, m i ly en  
Istent tárnak elénk a szentírási  hitszövegek. 
A válasz: olyan Istent, aki meghall ja  az elnyo
mottak kiáltását, akinek van " fü le"  számunkra 
és ha ezek az emberek között nem találnak vé
delmezőt, akkor ő maga ál l  ki mellettük, hogy 
megszabadítsa őket az elnyomásból. A hagyomá
nyos európai  teológia ezt a szentírási  felismerést 
az "égbekiáltó bún" fogalmában fogla l ta  össze. 
Ezzel a fogalommal már régóta egy európai " f e l -
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szabadítási  teológiát" hirdetett , amelynek a tár
sadalmi hatása azonban egyre csekélyebb és 
csekélyebb lett, mivel a Szentírás üzenetét egyre 
inkább csak le lk i ,  spir i tuál is ,  i l l e t ve  tú lv i lági  
értelemben fogták fe l.  Lássunk most néhány fon
tosabb szöveget , amelyek "égbekiáltó bűnökkel" 
fog la lkoznak .

"Az Úr pedig azt mondta: Megláttam népem
nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiál
tozásukat a sanyargatok miatt, mert ismerem 
fájdalmukat. Le is szál lók,  hogy kimentsem őket 
Egyiptom hatalmából és e lv igyem őket arról a 
fö ldről  egy  jó és tágas fö ldre,  te j j e l  és mézzel 
folyó fö ldre:  a kánaáni, a hetti ta, az emóri, a
perizz i, a h i v v i  és jebúszi nép helyére.  Bizony 
eljutott hozzám Izrael  f ia inak segélykiáltása:  
látom is, hogy mennyire sanyargat ják őket az 
egyiptomiak.  Most azért  menjl Elküldelek a fára
óhoz, vezesd ki népemet, I z rae l  f i a i t  Egyiptom
bó l ! "  (K iv .  3 ,7-10)/
-  E szöveg képletes fordulatai  egy  olyan Isten
ről beszélnek, akit nem hagy  hidegen népe szen
vedése. Az eredet i szöveg erősebb a mi fo rd ítá 
sunknál :
Láttam, igenis láttam; hallottam, igenis  hal lot
tam. És mindenekelőtt: "ismerem" szenvedésüket.
Ugyanaz a szó szerepel it t,  mint abban a 
mondatban, hogy "Adám megismerte fe leségét és 
az f ia t  szült neki . "  (Tér 4,1) Isten "bensősége
sen" ismeri népe szenvedését.
- Szemléletes fogalmak fe jez ik ki a nép szenve
dését. Elnyomásról van szó. Egy későbbi fejezet  
(K iv  22,20) "kizsákmányolást" és "kihasználást"  
emleget. A mi fülünkben marxista csengése van 
ennek a szóhasználatnak. Kár, hogy a kereszté
nyek számára a Szentirás szóhasználata szokatla
nabb, mint a marxisták számára. Vagy  talán az 
a marxizmus történelmi szerepe, hogy megőrizze 
számunkra, po lgár i- l i be rá l i s  keresztények számára 
a szent írási  nye lv használatát, társadalomelemző 
hagyományát? Nem meglepő, hogy Marx ismerte 
ezt a "nye lv já tékot" ,  hiszen o maga a zsidó
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hagyomány gyermeke. Mível csalódott a pieteista 
kereszténységben, amellyel társadalmilag v issza 
lehetett élni,  ezért ant ikler iká l is -ate ista gondo
latrendszerbe építette bele ezt a b ib l ia i  hagyo
mányt. De mi, mai keresztények, akik ismét 
közvet lenebbül kapcsolódunk a b ib l ia i  hagyomá
nyokhoz, már könnyebben használhatjuk ezt az 
elemző nyelvet  az istenhit eredeti gondolatköré
ben. Vagyis:  A Biblia egy olyan Istennel ismer
tet meg bennünket, aki szemben ál l  az emberek
nek a hatalmasok és gazdagok által  történő el
nyomásával. Részrehajlónak bizonyul . A kizsák
mányoltak, az elnyomottak oldalán talál juk. S 
mivel közbelép (a zza l ,  hogy meghívja Mózest és 
kivezet i népét) ,  a szó eredeti értelmében "po l i t i 
kus" Istenné lesz: s ík ra  száll az élet feltételek
igazságosabb elosztásáért.
"A jövevényhez ne légy  kegyetlen,  és ne sanyar
gasd őt, mert ti is jövevények voltatok Egy ip
tomban. Ne nyomorgassátok az özvegyeket  és ár
vákat ! Ha mégis nyomorgatjátok őket, és hozzám 
kiáltanak segítségért ,  bizony meghallgatom kiál
tásukat. Haragom fe l lángol , és karddal  puszt í t -  
lak el benneteket, asszonyaitok özvegyekké, f i a 
itok pedig árvákká lesznek."  (K iv .  22,20-22).
-  Isten azoknak a védelmezője, akik társadalmi
lag gyengék,  mert nem élvez ik egy patriárkális 
életközösség védelmét: vagy is  az özvegyek és az
árvák védelmezője. Hozzájuk csat lakoznak még a 
mindenkor védelemre szoruló idegenek, a mene
kültek és a vendégmunkások.

Világosan megál lapítható e b ib l ia i  szövegek 
alapján, hogy Isten nem semleges az igazságta
lansággal  szemben, amely az emberek között tör
ténik. Itt látni kell ,  hogy a bűn, amely az égbe 
kiált , mindig társadalmi bűn, amely igazságtalan 
struktúrákban fejeződik ki, amely korlátozza, 
i l l e tve  lecsökkenti az emberek életlehetőségeit.  
Ezért kiált az égbe a z (/ hogy Ábelt megöli 
testvére. Ez a fő témája Ámosz próféta könyvé
nek. A könyv kapcsolatba hozza egymással az 
emberek Istenhez való viszonyát (caddik = Isten
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előtti igazságosság)  és az emberek egymáshoz 
va ló viszonyát (mispát = emberek közti igazsá
gosság) .  Amosz: emberek közötti, igazságosság
nélkül az ember nem lehet megigazult isten 
előtt. I z rae l  népének az a hivatása,  hogy Isten 
igazságosság iránti érzékét a saját igazságos ma
gatartásával  láthatóvá tegye.

Cb) Jézus felszabadító gyakorlata

Jézus töretlenül fo ly tat ja  az isteni gyakor la 
tot, úgy, ahogyan az Ószövetség l e í r t a .  Mindezt 
k i fe jez i  már "bemutatkozó prédikációja"  a názá
reti zs inagógában, amelyet Lukács arra  használ 
fe l,  hogy Jézus működését mintegy programszerűen 
je l lemezze:

"Amikor Názáretbe ment, ahol fe lneve lke
dett, a szokásokhoz híven bement szombat 
napján a zsinagógába.  Amikor fe lá l l t ,  hogy 
fe lolvasson az írásból , odaadták neki I za i -  
ás próféta könyvét , o pedig kinyitotta a 
könyvet^ azon a helyen, ahol ez ál l :

Az Úr Lelke van énrajtam, 
mert az Úr felkent engem.
Elküldött, hogy jó h ír t  hozzak a 
szegényeknek;
hogy szabadulást hirdessek a 
fo g lyoknak ,
és a vakoknak szemük megnyí lását; 
hogy szabadon bocsássam a megkín- 
zottakat,
és hirdessem az Úr kegyelmének 
esztendejét .

Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset,  át
adta a szolgának és leült . Mindenki szeme 
rajta függött  a zs inagógában.  ̂ ő pedig 
megszólal t:  Ma beteljesedett  az írás,  amit
az imént hallottatok" (Lk  á, 16-20).

A szöveg Jézus fe lszabad í tó  gyakor la tá t ,  ame
lyet ez a beszéd meghirdet, az "Úr kegyelmi 
esztendejének" ősi intézményében fo g la l ja  össze. 
Isten népét egy olyan országba vezette,  amelyben 
mindenki számára bőségesen b iz tos í t va  volt  a
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megélhetés (amelyet  a tej és méz matriarchál is 
képei fejeznek k i ) .  Isten a parancsok formájában 
útmutatást is adott népe számára az élethez, hi
szen a parancsok egyedüli  értelme az, hogy 
megtartsák a népet ennek a szabadító Istennek a 
közelében és ezáltal képessé, szabaddá tegyék e 
nép f ia i t  arra,  hogy mások életlehetőségeit is 
t iszteletben tartsák ( í g y  az idős szülőkét, a 
testi életet, mások jóhírét ,  a házasság és család 
nélkülözhetetlen életközösségét, a tulajdont)  (5 ) .  
Természetesen lassacskán Izraelben is megjelentek 
az igazságta lan elosztási viszonyok,  amelyek 
szétrombolták azt az igazságosságot, amelyet Is
ten kezdetben mindenki számára megadott. Ennek 
ellensúlyozására szolgált az Úr kegyelmi esztende
jének jogi intézménye. Ezt azzal  vezették be, 
hogy megfújtak egy hosszú kürtöt ( j óbe i ) .  50 
évenként tartottak kegyelmi esztendőt, azzal  a 
cé l la l ,  hogy helyreál l í tsák az eredeti ,  igazságos 
viszonyokat.  Az adósságot eltörölték, a földet 
vissza kellett adni. Jézus azzal  az igénnyel lép 
fel , hogy személyesen ő maga az Úr kegyelmi 
esztendeje. Olyan viszonyokat hoz létre az embe
rek között, amelyek megfelelnek Isten szándéká
nak: Ez nem más, mint az igazságosság mindenki
számára, ami épp a szegények, a foglyok és 
azok számára örömhír, akiket megfosztottak sza
badságuktól .

Hogy Jézus a fe lszabadítás programját meg is 
va lós í t ja ,  azt mutatják cselekedetei.  A sok csoda 
mind fe lszabadí tó átmenet a halál tapasztalásából 
az életbe, a tel jesebb életbe: a betegségből  a 
halálból , a bűn elsz igete ltségéből  az életbe, a- 
melyet a megszabadított , mint szabad ember 
élhet népe körében. Jézus alapvető szándéka az 
volt,  hogy az embereket v isszavezesse a nép 
életközösségébe:
"Amikor Jézus lejött a hegyről ,  nagy sokaság 
követte. Akkor egy leprás lépett hozzá, leborult 
előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, meg
t iszt í thatsz.  Jézus kinyújtotta a kezét, megérin
tette és ezt mondta: Akarom, t isztulj  meg! Erre

57



az tüstént megtisztult leprájától . Ekkor í g y  szólt 
hozzá Jézus: V igyázz,  senkinek se szólj erről ,
hanem menj, mutasd meg magadat a papnak és 
ajánld fel az áldozat i  ajándékot, amelyet Mózes 
rendelt bizonyságul nekik" CMt 8,1—4) -

Jézus a hegyről  jön: vagy is  istentől .  Amit
tesz, az Isten megmagyarázása, őbenne, abban, 
ahogyan emberekkel bánik, láthatóvá lesz az a 
mód, ahogyan Isten bánik velünk. Jézus maga az 
istenérte lmezés.
-  Jézusnak fontos a leprással va ló találkozás (és
ez igaz megfordítva i s ) .  A leprás . Jézus korában 
társadalmilag halottnak számított. A leprás életét 
az jellemezte, hogy létfontosságú dolgokat nélkü
lözött: nem törődtek vele,  meg volt  fosztva az
alkotó szabadságtól,  nem tartozott sehová.
-  Jézus nem kerül i  a halál t . Nem fél az ér intke
zéstől. Dacára az akkoriban uralkodó törvények
nek, amelyek megtiltották a leprásokkal  való 
ér intkezést . Az ember érdekében lesz " tö rvény-  
szegő" : mert Isten legfőbb törvénye az élet (6 ) .
Beleavatkozik a nyomorúságba, ránéz a leprásra,  
törődik vele  és megteremti annak fe l tételét  ( " k i 
nyújtotta kezét" : a teremtéstörténetben ez a v i 
lágteremtés képe ) ,  hogy a leprás (immár test i leg 
is megt isztultan) újból népe körében élhessen. 
Jézus tehát k is zabad í t ja  a leprást reménytelen 
helyzetéből , a leprás a halálból  átmegy az 
életbe. Ennek kife jezésére a Bibl ia a feltámadás 
hitbel i  képét használja.  A leprás meggyógyí  tása 
húsvéti elbeszélés.

(c ) Felszabadító egyházi gyakorlat

Jézus szabadí tó  magatartását fo lytatta az ál
tala egybegyűjtött mozgalom, az egyház.  A Ja- 
kab-l evé l  erős kife jezésekkel  beszél az " é g 
bekiál tó bűnről":
"Raj ta,  ti gazdagok,  s ír ja tok és ja jgassatok  a 
rátok törő nyomorúság miatt! Gazdagságotok meg
rothad, ruhátokat moly emészti, aranyotok és 
ezüstötök megrozsdásodik! Rozsdája vád lesz e l -
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lenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. 
Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban 
is. Lám, a munkabér, amelyet a földjeiteket  
learató munkásoktól v i sszatartot tatok, égre kiált, 
és az aratók ja js zava  a Seregek Urának fülébe 
jut (Jak 5,1-6).

Ezt a társadalomkritikai hagyományt sohasem 
felejtette el az egyház. Az egyház társadalmi 
gyakor la ta,  valamint szociális tanítása bi zony í 
ték erre. De azt sem lehet tagadni ,  hogy az 
egyház legújabb történelme folyamán a társadalmi 
tudatosság csökkent. Az egyház érdeklődése in
kább a lélek,  a túlv i lág, Isten és főképp a 
halál felé fordult (7 ) .  Ezzel szemben a mai egy
házban erős ellenmozgalom jött létre, amelyet a 
fe lszabadítás gyakorlataként ,  az elnyomás köze
gében fo lytatott  egyházi  gyakorlatként foghatunk 
fel . A v i lágegyház gyakor la ta  ez, amelyet az 
igazságtalanság egyre csak áradó tengere láttán 
tanúsít . Ezzel egyidejűleg a mai emberiség egyre 
inkább sóvárog az életlehetőségek igazságosabb 
elosztása után. Egyre több f ia ta l t  is megmozgat 
ez. Ennek az az oka, hogy az igazságtalanság 
véres tengere ma már az egész emberiség fenn
maradását veszélyeztet i .

Az égbekiáltó igazságtalanságok l istája ma 
igen hosszú. A gazdag országok a szegények 
nyakán egyre gazdagabbak lesznek: a fej lesztési
segély sok fa j tá ja csak leplezett formája annak, 
hogy a javakat  elvonják az úgynevezett  fejlődő 
országokból, vagy  a fej lődés küszöbén álló or
szágokból. Az életlehetőségek igazságta lanul van
nak elosztva a nők és fé r f iak között, mind a 
társadalomban, mind az egyházban. Nálunk sem 
más a helyzet . Igazságtalanul oszlanak meg az 
életlehetőségek a fajok között (Dél-Afr ika ,  ven
dégmunkások), a nemzedékek között (a f iatalok 
és a keresők között; a mai és jövő nemzedék 
között) , a megszületettek és a meg nem születettek 
között. Igazságtalanság haszonélvezői  az emberek 
más élőlények kárára. Igazságtalanul vannak 
elosztva az életlehetőségek azok között, akiknek
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van munkájuk, és azok között, akiknek nincs, 
még a mi gazdag országainkban is. I gazság ta la 
nul vannak elosztva az életlehetőségek val lások 
szerint is: Hívő keresztényeknek rosszabb esé
lyeik  vannak mind a reálisan létező szocializmus 
országaiban,  mind "nyugat i "  diktatúrákban.

Folytathat juk a felsorolást , ha ehhez még 
hozzávesszük az emberek kulturális e lszegényedé
sét. Sokan vannak, akik hagyták,  hogy a terme
lés és fogyasztás folyamatában irányítha tó  és 
kie lég í thető szükségletek nyalábjává fokozzák le 
őket. Sokan szenvednek a lélek krónikus munka- 
nélkül iségétől .  Sok mindenük van,  de emberi leg 
nem sokra v i t t ék:  szegények. Még mindig i ga z 
ságtalanok, nálunk is, a különböző társadalmi 
rétegek tanulási lehetőségei.  A fe lső középréteg 
és a felső réteg gyermekeinek még mindig na
gyobbak a továbbtanulási és ezzel  együtt  a 
jövendő életlehetőségei ,  mint a munkásgyermekek
nek. Az életlehetőségek igazságta lan elosztásának 
áldozatai mindazok, akik teljesí tményelvéi,  ido
mított társadalmunkban megbuknak: öregek,
gyermekek, gyengék,  betegek, fogyatékosok.  To
vábbra is hátrányban vannak az e lvál tak,  külö
nösen akkor, ha egyedül  nevel ik fé lárváikat .

Teológ ia i lag  a fe lszabad ítás teológiája tár
gya l j a  a szabadítás gyakorla tát  úgy,  ahogy az a 
v i lágegyház különböző részein,  különösen a "dé l i  
egyházban" ( La t in-Amer ika , Dél-A fr ika ,  Délkelet-  
Azsia, Fülöp-Szigetek) je lentkezik.  Időközben 
erre a teológiára v i lágszerte f e l f i g ye l t ek  és e l 
ismerték egy példátlanul elkötelezett párbeszéd 
eredményeként, amely B raz í l i a  és Róma egyháza 
között fo lyt  le. Mindezek az egyházak megtanul
ták, hogy másképp nem tehetnek, csak a szegé
nyek pártjára ál lhatnak,  mert e lőzőleg már Isten 
maga is a szegények, az elnyomottak párt jára 
ál l t .  Ha egy egyház nem haj landó meghozni ezt 
az alapdöntést, akkor Istenének mond nemet. Az 
igazságta lanságga l  szemben semleges egyház ate
ista, Istentől  e lhagyott  lesz. Nem lesz többé 
képes arra ,  hogy az Istenről  szóló h ír t  terjesz-
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sze. Sok dél i  egyház gyakor la ta  mutatja viszont, 
hogy az elnyomottak és a szegények melletti 
döntésük nem csupán reményt ébreszt. Be is fog 
tel jesülni ,  amit Zakariás próféta jövendölt:

"Ezt mondja a Seregek Ura:
Azokban a napokban
tizen is megragadnak a mindenféle nyelvű 
népek közül egy judeait a ruhájánál fogva,  
és ezt mondják:
Hadd tartsunk veletek,
mert hallottuk,
hogy veletek van Isteni"

(Zak 8,23)

Megvalósul vajon ez a jövendölés Európa 
egyházaiban? Ismét otthon lesz-e nálunk Isten és 
vele együtt  meghonosodik-e az ö gyakorlata  is? 
Vajon misztikusabbá, testvéribbé és polit ikaibbá 
lesz egyházunk? Ezek a kérdések döntenek egy
házunk jövőjéről .  De e kérdéseket i l lető leg re
mélhetünk is: mert az egyháznak ezt az alakját
végsősoron nem csak a mi erőfeszí téseink hozzák 
létre, hanem ez az Istennek a tette, aki rendít
hetetlen hűséggel ragaszkodik egyházunkhoz.
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Rövid hírek

"A magyar Egyház ezeréves története sok-sok 
kincsé~-nek feltárására Magyar Egyháztörténeti 
Munkaközösség alakult  Kanadában Horváth Tibor 
S.J., teológiai  tanár vezetésével .  A Munkaközös
ség a történészeken k ívü l  minden egyháztörténe
tet kedvelőt  meghív a válla lkozás sikerének 
előmozdítására. Végső célj’ a egy  Magyar Egyház
történeti Enciklopédia összeál l í tása.  A fe ladatok 
között a legfontosabbak:  a magyarországi  és
kül fö ldi  magyar plébániák történeti adatainak,  
okmányainak kutatása, i rattárakban található 
adatok keresése és egy,  az egyháztörténetet 
átfogó c ímszó- l ista összeál l í tása.  A Munkaközös
ség a Magyar Egyháztörténeti  Vázlatok c. füzet
sorozat kiadását is tervezi  t ag ja i  számára. 
Érdeklődők a következő címre írha tnak :  Horváth
Tibor, S.J., Regis College, 15 St. Mary Street, 
Toronto, Ontario, Kanada MAY 2R5.

X X X

Kocsi György j ogos ít vány-ügye  és Lipien Mihály
nak az állami esküvel kapcsolatos konf l iktusa,  
amelyekről lapunk első számában dokumentációt 
közöltünk, a következőképpen végződött : Kocsi
v i sszakapta jogos ítványát és az el lene hozott 
pénzbüntetést el töröl ték, de püspöke áthelyezte.  
Lipien Mihály papi  működését fe l függesztet ték ,  ő 
azonban Rómába fe l lebbezett .
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A MAGYAR EGYHÁZ LÉKAI BÍBOROS UTÁN

Amikor az Egyházfórum első számának kézi
rata nyomdába került, és abban Olvasóin
kat Lékai  bíboros t í z  éves prímási műkö
dése kapcsán lelkipásztori  mérleg megvoná
sára kértük, még nem sejthettük, hogy 
tervezett  vi tánknak a magyar prímás halá
la ad majd különös aktualitást. Lékai 
bíboros személyének méltatását más lapok 
már e lvégezték.  Mi megmaradunk eredeti 
tervünknél  azzal  a különbséggel,  hogy Ol
vasóink hozzászólásait A magyar egyház 
Lékai bíboros után c. témához kérjük. 
Jelen számunkban a beérkezett hozzászólá
sokból közlünk hármat, ki egész í tve egy 
Miklós Imrével  készített  inter júfordítással.  
Olvasóink és a hozzászólók megértését kér
jük, ha egy -egy  cikket rövidítünk, i l letve 
egyáltalán nem közlünk. Ennek oka, hogy 
el akarjuk kerülni az ismétlődéseket és a 
hasonló szempontból történő állásfoglalások 
halmozását. Eddig több helyről  is kaptunk 
ígéretet további vélemények beküldésére, 
ezért vitánkat következő számunkban fo ly 
tat juk, és sz ívesen veszünk újabb hozzá
szólásokat is.

(a szerkesztőség)

GYŐRI ÁKOS*
( í r ó i  á lnév,  a szerző katolikus pap Magyarorszá
gon)

Halálos ölelés

1. A jelenlegi egyházpolitikai helyzet 
Magyarországon

Bár Magyarország Kelet-Európához tartozik,  a 
tömbön belül  mégis a legdemokratikusabb állam
nak tart ják. S ezt a nyitottságot leginkább az
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egyház és az állam "rendezett ,  jó v iszonyában" 
lehet -  úgymond* lemérni. Ha k ívü l rő l  nézzük ezt 
a rendezett kapcsolatot, akkor látszólag mindent 
rendben is találunk. Hisz van 5 Hittudományi 
Főiskolánk, egy Akadémiánk, tehát van pap
képzés, mégha minimális is az utánpótlás. Van
nak szerzeteseink, van egy  apácarendünk, szoci
ális otthonaink, egy ideje van le lk ig yakor la tos-  
ház is, új templomok épülnek . . .  Törvényeink 
arról  tanúskodnak a k ívü lá l ló  előtt, hogy 
mindenki bátran, mindenféle hátrányos megkülön
böztetés nélkül gyakorolha t ja  hitét. De a g ya 
korlat  mást mutat. A vezető beosztásúak, pedagó
gusok, nem egyszer ál lásukat teszik kockára, ha 
megpróbálják lelki ismeretük szavát követve élni 
hitüket.
A hírközlő szervek,  a rádió, a te l ev í z ió ,  a
sajtó, az egyházi  sajtó is, az Állami Egyházügyi  
Hivatal  és a Püspöki Kar fáradtságot nem is
merve informálják fé l re  a közvéleményt.
De beszél jenek az adatok:

a . )  Egyházüldözés Magyarországon

1945 után börtönt, internálást szenvedett 12 
püspök, kb. 1200 pap (ez a papság 24%-a), 
vagy is  minden negyedik magyar pap; 2.500 apá
ca és nem-pap-szerzetes (25%), tehát minden 
negyedik magyar apáca és szerzetes.
1944-45-ben Apor Vilmos győr i  püspök és legalább 
50 katol ikus pap halt meg a nők védelmében 
(Püspökkari  konferenciák jegyzk .  1945. máj . ) .
A 12 püspököt az alábbi  büntetésekkel sújtották: 
Mindszenty József bíboros-püspököt é l e t fogy t ig -  
lanra í té l ték  (1948-1956). 1956 után az amerikai
nagykövetségen kapott menedékjogot. 1971-ben el
hagyta az országot.
Grősz József kalocsai  érseket 15 évre í té l ték 
(1951-1956).
Zadravecz István nyugd í jban levő tábori püspö
köt 11 évre,  utána kiti ltották Budapestről. 
Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspököt Kistar-
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csára internálták (1950-52), ott halt meg.
Pétery József váci püspököt (1952-1964) és Bedalik 
Bertalan veszprémi püspököt Hejcére internálták, 
s ott is maradtak életük végéig .
Hamvas Endre Csanádi püspököt és Shvoy Lajos 
fehérvári  püspököt pár hétig háziörizetben tartot
ták (1952. jún. ) .
Bárd János kalocsai segédpüspök (1951-1983) halá
láig akadályozva az érsekségen élt. Kinevezése 
1950. november 20-án, püspökké szentelése 1951. 
ápr i l is  10-én volt.  Pár hónappal a szentelése 
után az állam már nem engedte működni a 43 
éves püspököt.
Endrey Mihály az AC igazgatója  volt 1948-ig. 
1950 novemberétől egr i  segédpüspök, majd 1957- 
tol esztergomi kormányzó püspök. 1958 szeptembe
rében eddig ismeretlen okból felmentését kérte. 
1959 augusztusától 1964-ig Vámosmikolán internál
va volt . Súlyos betegen 1975- jan. 1-től váci 
püspök volt haláláig (1977 jú l . ) .
Szabó Imre esztergomi segédpüspök, budapesti 
helynök. A Mindszenty tárgyalás szünetében kezet 
csókolt bíboros főpásztorának. 1950-től esztergomi 
segédpüspök. 1956 novemberében Mindszenty már 
az amerikai követségről küldte ki Szabó Imre 
helynökének kb. 30 békepap névsorát, hogy Bu
dapestről és az aulából helyezze v idékre őket. 
Szabó Imre lakásán és a helynökség irodájában 
házkutatáson nem találták a névsort. A püspök 
éj je l  megírta a dispoziciókat és hajnalban sze
mélyesen vi t te el és adta kézbe a 30 elhelyezést. 
Ezért 1958 decemberétől 1963-ig káplánnak volt 
kihelyezve Hugyag községben egy elég nehéz 
természetű plébános mellé. Közben végezte Pesten 
a központi szemináriumból kizárt kispapok pappá 
szentelését.
Kisberk Imre fehérvári  segédpüspököt internálták, 
"plébános" vol t Dunabcgdányban (1951-1956). 
1956-1958 között nem engedélyezték egyházi szol
gálatát.
Belon Gel lértet  1959-ben nevezték ki pécsi segéd
püspökké, de az állam csak 1982-ben engedé-
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lyezte püspökké szentelését, amikor már komoly 
betegségekkel  küszködött. Nem is fog la l t a  el k i 
nevezési  helyét.

A leghosszabb börtönbüntetést a következő 
papok szenvedtek:
Lénárd Ödön piar is ta  megszakításokkal  19 évet 
C1948-1977);
Tabódy István fehérvári  pap 18 évet;
Kerkai Jenő jezsuita 10 és fél évet  (1949-1960); 
Bulányi György piar is ta  9 évet (1952-1960); 
Regőczy István váci pap 10 évet ;
Keglovich István 9 évet  (1960-1969);
Emődi László 8 évet  (1960-1971);
Rózsavölgyi  László két ízben hat évet (1960- 
1970);
Kuklay Antal 8 évet.

b . )  Öt koncepciós per

Mindszenty bíboros-prímás perét (1948) és a 
Grősz pert (1951) nem számítjuk ide. Meg- 
jegyezzük,  hogy Grosz József i r t a  alá a Püspöki 
Kar nevében 1950-ben az állammal kötött megál la
podást, amit 3000 szerzetes elhurcolásával kény
szer ítettek ki.

A Rákosi érában:

Az első per: 1952. decemberében volt . Fővád
lott Bulányi György piar is ta  és 10 társa (köztük 
2 apáca és egy nem pap ) .  Bulányi részére az 
ál lamügyész a " legsz igorúbb büntetés" kirovását 
kívánta,  ami az akasztás volt .  É le t fogy t ig lan i  
kapott. A többiek 7 és 15 év közötti í t é leteket  
kaptak. A vád a következő pereknél is ugyanaz:  
az ifjúság megszervezése, feltehetően az ál lamha
talom megdöntésére. -  1956 zavaros napjaiban
Bulányi betekinthetett e l í té lésének aktáiba.  Itt 
az ügyész megjegyzése: Val lási alapon Bulányi jó 
kádereket képzett ki egy rendszerváltozás számára 
(Bulányitól -G y .Á . ) .

A második per: 1956. február 4-én volt.  Kb.
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70 pap, köztük 10 jezsuita és kb. 12 apáca ellen 
a vád: ál lamellenes összeesküvés. í té let :  1 A—19 év 
fegyház. -  1956. augusztus 14-én újabb tár
gyalás. Vád: ál lamellenes izgatás. 1956 októbe
rében kiszabdultak a börtönből, de 1957 tavaszán 
sokat közülük ismét v isszav it tek ,  de az í t é let e
ken enyhítettek.
1956 végén közel 50 katolikus pap disszidált.

A Kádár érában:

A harmadik per: 1961. májusában volt.  Ennek 
a pernek volt a legtöbb vádlottja.  70 papot í t é l 
tek el. Köztük 7 c iszteri ,  sok regnumi papot, 100 
apácát, egyetemistákat, kisközösségi vezetőket 
stb. 1963-ban amnesztiával szabadultak.  ( Idézünk 
az állam által  e l í t é l t  kisközösségi  vezetők egyhá
zi e l í té léséből ,  az 1961. márc. 15—i püspökkari 
körlevélből :  " . . .  azok az egyházi személyek, kik
. . .  ál lamellenes szervezkedést  kezdeményeztek,. . .  
bűnös tevékenységükkel  a katolikus egyház kárá
ra is cselekszenek . . . "  Ekkor került börtönbe 
többek között Halász Piusz ciszter,  Sigmund Er
nő, Szunyogh Xavér, Werner Alajos regnumi ve
zető.

1964. szeptember 15-én írták alá a részleges 
megállapodást a Magyar Kormány és a Vatikán 
között. Erről a következőket í r j a  András Imre Az 
Állam Pórázán c. munkájában: "A megegyezés
előzetes tárgyalásain az állam ragaszkodott a 
"személyi  kérdés" elsőrangú tárgyához. Indoklása 
szerint: ha egyszer olyan püspökök állnak a
magyar egyház élén, akik mind a Szentszék, 
mind a kormány bizalmát é lvez ik,  akkor a l e lk i 
pásztori problémákat önmaguk is el tudják intéz
ni. Maga a Vatikán is pártfogolta a személyi 
kérdés elsődleges kezelését, hiszen a Szentszék 
csak a püspökökön keresztül kaphatja meg a 
helyi  egyházak támogatását. Azonban az állam és 
a párt messzemenően előnyben van, ami a szemé
lyek alapos megismerését j e l en t i . . .  az állam 
számára minden lehetőség ny itva  ál l ,  a kérdéses 
episcopál is személyt éveken keresztül közelről
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megf igye lhet i ,  személyes kapcsolat  révén megbi
zonyosodhat annak iránta va ló  lo ja l i tásáról  és 
poz i t í v  beál l í tottságáról .  Ismeri gyengéi t  és e- 
rősségeit,  elegendő ideje is van arra ,  hogy 
kinevezése érdekében "testhezál ló"  stratégiát  dol
gozzon ki számára".

Az 196á-es megállapodást követően -  ami a 
kapcsolatok normalizálódására utalhatott a külső 
megf igyelő szemében -  rövidesen sor került a 
következő perre.

A negyedik per: 1965 májusában volt ,  kb. 30 
egyházi  személyt í t é l tek el.  Köztük 7 regnumi 
pap tárgyalására a termet v irágözönnel  borították 
el a tanúk. 5 évtől  egy  év ig  terjedő szabadság- 
vesztésre í t é l ték a vádlottakat.

Az ötödik per: 1971 májusában volt .  Négy
regnumi pap és két kisközösségi vezető ült a 
vádlottak padján (Rózsa Elemér, Mócsy Imre 
jezsuiták; másodszor í t é l ték el Halász Piuszt és 
Emődi Lászlót) .  A tárgyalótermet ekkor is v ir ágö-  
zön borí totta.  Az í té le tek L, és fé l  évtől  1 év ig  
ter jedtek.  Egyhébb büntetésnek számított a szol
gálaton k ívü l re  helyezés,  az ál lami támogatás 
megvonása (pénzben ) ,  a betegszabadságra küldés 
va gy  a fővárosból  v idékre,  nagyobb plébániáról  
kisebbre helyezés. Külön internáló táborok is 
működtek, pl. Hejcén, Kistarcsán. . .  (Hejce a 
püspökök internáló helye volt .  Enyhébb a többi 
tábornál . )

2.) Oszd meg és uralkodj!

a . )  A békemozgalom kialakulása

1950 tavaszán a stockholmi béke fe lh ívásra  
aláírásokat gyűjtöttek. Néhányan az alsópapság 
soraiból is csat lakoztak a fe lh íváshoz .  A Püspöki 
Kar 1950. ápr i l is  28-án nyi la tkozatban e lu tas í 
totta a béke ívek  aláírását, ugyanakkor ál lást 
fog la l t  a béke és a szeretet mellett, a katol ikus 
tanításnak megfelelően. "Ezt a nyi la tkozatot  a
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Magyar Püspöki Kar nemcsak a maga, hanem a 
v i lág i  papság, a szerzetesek és a szerzetesnek 
nevében is teszi, és ezzel pótol minden más ny i
latkozatot és aláírást" .  -  A püspökök ezzel 
akarták elérni , hogy egyes papok ne csat lakoz
zanak a békemozgalomhoz, -  í r j a  Gergely Jenő
a Kát. Egyh. tört. Magyarországon c. munkájá
ban .
Az MDP KV 1950. június 1-én kelt határozatában 
leszögezte: Szükséges az állami hozzájárulás a
püspök-kinevezéseknél,  a püspöki kart személyi
leg át kell  a lak ítan i .
Június 14-én a következő bizalmas utasítás hang
zott el: "Eszer int  a békemozgalom, a békevédelmi
bizottságok konkrét pol i t ikai  cél ja  a pártpropa
ganda "párton k í vü l i "  szervezése v o l t . . .  A bé
kemozgalmat fel kell használni a katolikus 
alsópapság és a vezetők szembeáll ítására". (1)

A békemozgalom hivatalosan augusztus elsején 
alakult meg. Ezzel szakadás támadt a papság 
sorain belül. A vezetőit exkomunikációval sújtot
ták. Ezzel szemben Darvas József akkori kultusz- 
miniszter leszögezte: a kormány megvédi, ha
kel l,  a püspökökkel szemben is, a mozgalomban 
résztvevőket.

Az 1950-ben kötött megállapodás az állam 
és az egyház között kierőszakolt , tehát jog i lag  
mindenképpen érvénytelen szerződés volt.  Egy
részt a papság szándékos megosztásával, másrészt 
a szerzetesek elhurcolásával, esetleges Szibériába 
száll í tásukkal  fektették kétvál lra a Püspöki Kart, 
és kényszerí tették a megállapodás aláírására. 
Még Czapik Gyula egr i  érsek sem nyilatkozott  
a békepapokról pozi t í van,  pedig o ál l t  legköze
lebb ekkor a Püspöki Karon belül ehhez a moz
galomhoz. Hogy mit is veszí tett  ekkor az egyház? 
Beszéljenek az adatok erről :

1945 és 1950 között
megszűnt maradt
20 fér f i  szerzetes rend 3
39 női szerzetes rend 1
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182 fér f i  kolostor 6
454 női kolostor 2

21 Hittud. Főisk. 9
300 Közép- és főiskola 8
150 Internátus 6
200 Egyesületi  ház -

64 Újság, fo lyó irat 4
48 Könyvkiad. Vál la lat 2
20 Nyomda -

4000 Egyesület 1
Ezenkí vül elbocsátottak 2082 fé r f i és 8390 női
szerzetest (maradt 500 i l l e t ve  50).
A Vatikán ekkor még e l í té l t e  a Püspöki Karnak 
az állammal történő megál lapodását.

" . . .  az állam közvet lenül is belenyúlt az 
egyházkormányzatba és a személyi viszonyok a la 
kulásába. Az AEH valamennyi  egyházi  aulába un. 
miniszteri biztost nevezett ki,  azzal  a fe ladat 
tal ,  hogy a kormányzat egyházpol i t ika i  intézke
déseinek érvényt szerezzenek. A miniszter i biztos 
közvetlen adminiszt rat ív  fe lügyele te t  és e l lenőr
zést gyakoro lt  az egyházmegyei  kormányzat fe
lett. Az el lenőrzés és a befolyásolás másik esz
köze, a hatalommal együttmőködő békepapoknak 
az egyházkormányzat ku lcspoz íc ió iba  helyezése 
volt . Ez utóbbi folyamat 1951 nyarától  gyorsult  
fel  és vált általánossá. A püspöki ( é rsek i )  v i 
káriusok, prov ikár iusok , t itkárok és i r oda iga zga 
tók kivéte l  nélkül közülük kerültek k i . "  (2)  
í g y  lassan a békepapság átvette az irányítást ,  
az egyház szervezetén belül . S 1964-re már szinte 
ugyanez mondható el a Püspöki Karon belül i  
személyi v iszonyokról  is.

( b )  A kispapság és a papság viszonya a 
békemozgalomhoz

1959 januárjában a budapest i Akadémia 90 
kispapja megtagadta,  hogy békegyűlésre menjen. 
Az előadó ugyanis névszer int  kiközösített  béke
pap lett volna. Az eredmény: kb. 70 kispapot
kizártak az Akadémiáról és a szemináriumból. Az
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elöl járók közül három kényszerült megválni addi
g i  beosztásától (Papp Imre, Liptay György és 
Takács Nándor). (Egy  v iszony lag  friss adat: 1980 
októberében Győrött került sor békegyűlésre, 
melyre a kispapok személyreszóló hivatalos meg
hívót  kaptak. A 36 kispapból mindössze 3 fő 
jelent meg a gyűlésen. Megtorlás ezúttal nem 
v o l t . )

1950. aug. 1. az alakuló gyűlésen: 273 rk.
pap van jelen, az akkori papságnak 5%-a. Ma, 
36 évve l  az alakuló gyűlés után csak annyit 
mondhatunk el, hogy a papság többsége ma sem 
csatlakozott a békemozgalomhoz, akik tag ja i  let
tek a mozgalomnak, azok jó része érdekből 
(ka r r i e r ) ,  vagy  zsarolás miatt jár az un. béke
gyűlésekre .

c . )  A kisközösségek, az ÁEH és a hierarchia

A magyarországi  bázisközösségek kialakulását 
elsősorban az államhatalom egyházpol it ikájára 
vezethetjük v issza.  Hisz totális ellenőrzés alá 
vonták, a Püspöki Kart, amely az állam meghosz- 
szabbitott keze lett, megosztották az alsó papsá
got az un. békemozgalommal, melynek nem sok 
köze volt  és van az igaz i  békéhez. Az egyház 
vezetését legfe lső és közép szinten is azon pa
pokra bízták,  akik ál lami manipuláció alatt 
á l l tak.  Az egyesületek, va l lási  csoportok felosz
latásával a közösségi élet utolsó deszkáit is 
kihúzták a hívők lába alól . I lyen szituációban 
szükségszerű volt a mindettől függet len,  szaba
don működő, nem manipulálható bázisközösségek 
kialakulása. Ezek a közösségek egyben létükkel 
az egyház jövőjét  jelentették és jelent ik ma is. 
Az állam felismerte a bázisközösségek jövőt for
máló erejét , ezért ellenük is a lehető legkemé
nyebben lépett fel ( ld .  első, harmadik, negye
dik, Ötödik per ) .
Hazánkban négy jelentősebb kisközösségi irányzat 
található:
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‘'Bulányisták": Nevüket vezetőjükről  kapták
Cld. első p e r ! ) .  E csoportok programját P. 
Bulányinak egyházi  elöl járókhoz í r t  l eve léve l  
szeretném össze foglalni :
"Mikor a Názáreti Jézus emberré lett, elkezdte 
hirdetni Isten Országát a földön. Eltöltötte ta
n í tványa i  sz ívé t  azzal  a reménységgel ,  hogy 
Isten Országa közel van,  va gy i s ,  hogy a t an í t 
ványok Isten seg ítségéve l  egyházában már a 
földön meg tudják va lós í tan i  az örök Ország 
fö ldi  mását. Taní tványainak is úgy kel l  e l len
állniuk a Sátán kísér tése ive l  szemben, mint Uruk 
és Mesterük is tette a pusztában. Ez azt je lent i ,  
hogy földi  életükben nem szabad semmiféle földi 
hatalmat megtestesí teniük; olyanoknak kell  len
niük, mint a gyermekek, fé lre  kel l  á l lniuk,  a 
háttérben kell  maradniuk. Nem szabad semmi 
anyag i  gazdagságga l  b í rn iuk ,  hanem sze
génységre kel l igyekezniük.  Semmi körülmények 
között sem szabad embertársaikat,  -  akiket  Isten 
a maga képére teremtett és akik í g y  Krisztust 
hordják magukban, -  megölniük, sokkal inkább 
azon kel l  fáradniuk,  hogy szel ídek legyenek,  
juhok a farkasok között. Isten szeretetéért sze- 
retetet kel l  gyakorolniuk minden embertársukkal  
szemben alacsonyságban, szel ídségben és az erő
szakról  va ló lemondásban, ez az ő Evangél iuma 
hozzánk".
Ezen kiscsoportos irányzatnak hat kötetes saját 
teológiája van (K IO ) ,  mintegy ezer o ldal  ter jede
lemben. Ezen k ívü l  nagyfokú szervezettséggel  is 
rendelkeznek, talán azt mondhatom, hogy a l e g 
szervezettebbek je lenleg Magyarországon.

"Regnumosok*: ( ld .  harmadik,  negyedik ,  ötö
dik per )  ebbe az egykori  "Regnum Marianum" 
papi  munkaközösség volt  t ag ja i  tartoznak,  ők 
különösen az i f júság val lásos nevelésének szen
telték magukat. Azok a csoportok, akik ezt az 
irányt követték, elsőrangú fe ladatuknak a va l l á 
sos továbbképzést tekintették. Később ezek 
könnyen megtalálták az utat, hogy bekapcso
lódjanak a hivata los egyház á l ta l  adott hagyo-
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mányos keretekbe.
" Fokolárésok": Olaszországból érkezett hozzánk 

ez az irányzat.  Vezetőjük: Tomka Ferenc, teoló
g ia i  tanár. Céljuk az evangéliumi tanítás megé
lése. Egyik jellemző gyakorlatuk az életige rész
letes megélése "Jézussal járva"  az emberek kö
zött. Imaösszejöveteleiken élményeikről is be
számolnak: hogyan sikerült a kitűzött életigét
megélni az emberek között.

"Karizmatikusok": ez utóbbi i rányzat v i lág 
szerte közismert, ezért itt nem térek ki az 
ismertetésükre.

Jelenleg az AEH-nak a legnagyobb gondot az 
elsőként ismertetett "Bulán ista"  közösségek okoz
zák. Ez érthető, mert ők rendelkeznek külön
teológiával  és jól kiépített  struktúrával. Az erő
szakmentességet következetesen va l ló  irányzat a 
katonaság megtagadásával is sok borsot tört és 
tör az állam orra a lá . . .

3.) Van-e jövője Magyarországon Krisztus 
egyházának?

Meggyőződésem, hogy a "Bulányista"  kiskö
zösségek fé lreá l l i t ásáva l  nem nyugszik meg az a- 
teista állam. Ez a szalámi taktika első szeletét 
képezi csupán. S könnyű megvalósítása egy meg
osztott egyházon belül . De mindazon közösségek 
erre a sorsra fognak jutni, akik másképpen 
mernek gondolkodni , mint a hivatalos,  állam 
által  i rányított  hie rarchia.  A megoldás csak az 
az utópisztikusnak tűnő gondolat lehetne, hogy 
legalább a kiscsoportoknak ki kellene ál lniuk 
egymás mel lett . ..

Nem tanulunk a történelem adta leckékből . A 
Konstantin óta halálos ölelésben levő egyház még 
mindig ragaszkodik -  legalábbis,  ami a vezetést 
i l l et i  -  a hatalomhoz, a pozíciók megtartásához, 
megvédéséhez ebben a v i lágban. Nem mer azzá a 
közösséggé válni ,  aminek szánta Jézus. A halálos 
ölelésből  a hegyi  beszédben beteljesedő Izaiás 2.
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szabadíthat  ki minket. Azaz, ha egyre többen 
lennének olyan keresztények, akár a hierachiá-  
ban, akár a hívő  Isten népében, akik vál la lnák 
a szeretet jézusi  útját. A hatalom vi lágában a 
kicsiséget,  a másik ember szolgálatát , a másokért 
é lés t .
Ha boldogulásukat nem a fogyasztói  társadalom 
kínálta anyag i  javak birtoklásától várnák, hanem 
életüket rábíznák a gondviselő Istenre,  s merné
nek Jézus tanítását követve az ő útján járni .
Ha az erőszak vi lágában, -  amely már-már tel jes 
pusztulásba kerget i az emberiséget, -  mernének 
ki lépni  az erőszak ördögi köréből, s vál la lnák a 
jézusi  megbocsátás, szel ídség,  el lenségszeretet  
parancsát. í g y  bontakozhatna ki egy új egyház 
az ország szeme előtt.

De van-e még hírnöke Jézusnak?
-  A magyar egyház reménységei,  a kisközösségek 
ki vannak játszva egymás el len,  manipulálják és 
megosztják őket.
- Látjuk, hogy újratermelődik a hatalomért fog
gal-körömmel harcoló egyházi  személyek rétege.
- Felülről  semmiféle kibontakozás lehetőségét  nem 
várhatjuk Lékai  bíboros halála után sem, hisz a 
hierarchia és az állam halálos ölelésben vannak 
egymással .

Van-e jövője Magyarországon Krisztus egyhá
zának? Az üldöztetésekbe, zsarolásokba belefáradt 
nép és egyháza v í v j a  é let-ha lá l  harcát a látha
tat lan sz ín fa lak  mögött. A még meglévő maradé
kot most készülnek vég leg  felszámolni  a h ie ra r 
chiának azon tag ja i ,  akik az állam halálos 
ölelésében vannak. Sajnos, úgy tűnik, ehhez Ró
ma is beleegyezését  adja.  Pedig Rómához hűbb, 
Krisztusért  ennyi gyaláztatást  és szenvedést vá l
la ló része talán nincs is a magyar egyháznak.  
Ebben a szorult helyzetben,  tel jesen egyedül  
maradva egyedül i  remény Jézus Krisztus lehet, s 
talán mindez megadhatja a hit egészen új, mély 
dimenzióját. Ezért lehet jövője a Jézushoz hű 
közösségeknek Magyarországon.  Mert végső so
ron az ate ista állam is lehet közvetve,  az Isten
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tervében, az Ország építésének előmozdítója, a- 
karata el lenére is.

Kérdés azonban, hogy ezek a közösségek 
Jézust követők, örömhírt átadók lesznek-e vagy  
belenyugszanak,  belefáradnak a külső és belső 
harcba és felőrlődnek benne.

Hivatkozások
(1) Gergely Jenő: A katolikus Egyház Története Magyaror
szágon 91.1.

(2) u.o. 127.1.
Egyéb forrásmunkák.
Szemtanúk visszaemlékezései.

KOCSI GYÖRGY 
(katol ikus pap Iharoson)

A megnyesett fa kizöldült?

Amikor 1972. február 8-án dr. Lékai László 
badacsonytomaji  plébánost kinevezték veszprémi 
apostoli kormányzónak, mindenki úgy gondolta, 
hogy az új püspök határozottan tudja majd 
képviselni  az egyház ügyeit.  Végre van az egy
házmegyének saját soraiból származó püspöke. 
Bíró Márton óta C1745—62) nem volt  veszprémi 
egyházmegyés pap az egyházmegye élén. Úgy 
gondolták, hogy végre olyan püspökük van,  aki 
jól ismeri az egyházmegyét. Beiktatási beszédében 
még a f ia ta lok  felé való közeledést is hangsú
lyozta .

Mint plébánost rendkívül  szerették. Kitűnő 
humora volt,  és ez természetesen a legtöbb 
embernek tetszik. Plébánosként a Mindszenty-t it- 
kár nimbuszából élt.

19 74. február 2-án apostoli kormányzó lett
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Esztergomban. 1976. február 10-én esztergomi ér
sekké nevezte ki VI . Pál pápa, május 2á-én 
pedig bíborossá kreálta.  Lékai  bíboros -  mint 
germanicus - érezte: többre hivatott ,  mint hogy
egyszerű plébános legyen.  Azt hiszem, ebben 
részben igaza  is vol t.  Sok mindent nem értett 
ugyan meg, részben rajta k í vü l  á l ló  okok miatt. 
Az új teológia ismeretlen maradt számára. Ez 
részben a magyar helyzette l magyarázható.  An
nak ellenére,  hogy közeli  barátságban volt  Fei- 
ner professzorral ,  aki a Mysterium Salutis köte
teit adta ki ,  megnyilatkozásai  mégis azt tükröz
ték, hogy ezeket a zsinat utáni dolgokat nem 
ismerte. Az új dolgokat nega t ívan  kezelte. Bizal
matlansággal kísérte az új kezdeményezéseket, 
főként az alulról  jövőket. Annak idején a Köz
ponti Szemináriumban a Holland Katekizmussal 
kapcsolatban például azt á l l í to t ta ,  hogy 7 főbűne 
van, és ameddig ő esztergomi érsek lesz,  nem is 
engedi  be az országba.

A bázisközösségekkel szemben ki fe jezetten e l
lenséges magatartást tanúsított kezdettől fogva .  
Később ezt az el lenérzést  a "bu lány is tákra"  kon
centrálta.  Ez a "Bulányi komplexus" a s í r i g  
e lk ísérte .  Velünk szemben valóságos keresztes
hadjáratot  fo lytatott.  E tekintetben szorosan e- 
gyüttműködött az AEH-val és a rendőrségge l .  A 
le lk igyakorla tok  helyét és időpontját mindig meg
kapta tőlük -  néha előre, máskor közben vagy  
utólag. Azokkal a papokkal  szemben pedig ,  a- 
kiknek plébániájukon le lk igyakor la toka t  tartot
tak, a büntető módszerek gazdag  skáláját vetette 
be. Érsekségének elején ez nehezen ment, később 
azonban igyekezett  több püspököt megnyerni  va gy  
kényszer í teni  hasonló eljárások bevetésére.  E 
tekintetben hűséges társa és tanácsadója volt  
l e lk ia ty ja ,  gyóntatója,  Szendi püspök. A bíboros 
Bulányi György ügyében ere tnek-k irakatper t  ren
dezett, amelybe teológ iai  tanárokat is be lekény- 
szer i tett .  Beszédeiben a katonai szolgálat  megta
gadóit  kíméletlenül  üldözte, akik Lékai érsektől  
semmilyen támogatást nem kaptak.  Sőt e tekintet-
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ben olyan messze merészkedett, ahová talán egy 
józanabb hadügyminiszter  sem ment volna el. 
Örök szégyenfol t ja i  maradnak működésének e be
szédek, amelyek elárulják, hogy az evangélium 
ide vonatkozó ki je lentéseit  nem fogta föl, hanem 
helyette Szent István kardját emlegette. A ma
gyar  történelmet fölébe helyezte Jézusnak és az ö 
evangél iumának.

A gyakorlatban igyekezett fö le leveníten i  né
hány el feledett  magyar szent kultuszát, ami tör
ténelmi beál l í tottságából  következett. Ez pozi
tívum, de ennek kedvéért  nem kellett volna más 
fontosabb dolgokat elmulasztani vagy  teljesen 
agyonhal lgatn i .  Még veszprémi apostoli kormány
zóként megígérte egyes papoknak, hogy a kato- 
na-kispapok ügyében ki fog ál lni .  Azaz, hogy a 
papjelöl tek ne katonáskodjanak. Ebből azután 
semmi sem lett, sőt Magyarországon senki sem 
tett a katonaságért annyit,  mint éppen ő -  rész
ben beszédei , részben mulasztásai révén. Nem 
ti l takozott az el len, hogy a nőket katonakönyv
vel  látták el. Ennek ellenére -  vagy  éppen ezért 
- a béke emberének t itulálta nem egy kommunista 
újság. Nyilván azért , mert Lékai békefogalma 
egybeesett az ateista állam békéről alkotott fo
galmával,  ahogyan ez beszédeiből vi lágosan ki
derült. Félő, hogy működésében sok tekintetben 
inkább az állam érdekei érvényesültek, mintsem 
az egyházéi.  Az "eredmények" is mindig el len
szolgáltatások fejében születtek.

Lékai bíboros magyarsága

Biztos, hogy a magyar történelem szerelmese 
volt.  A történelemben azonban a múltat nem lehet 
egyszerűen áthozni a jelenbe. Ha összevetjük 
magyarságát elődjének, Mindszentynek a magyar
ságával , akkor az meglehetősen szegényes és 
szűkös.

Nem tette szóvá az erdély iek,  fe lv idékiek  
megalázó helyzetét . Pedig Márton Áron ki f e je
zetten kérte, hogy látogasson el Erdélybe. A
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nagy püspöknek csak a temetésére ért oda. E 
tekintetben éppen úgy v iselkedett ,  mint a h iva 
talos kormány. Kezdeményezhette volna,  hogy a 
gyula fehérvár i  egyházmegyéből tanulhassanak 
kispapok Budapesten vagy  másutt. Szóvá kellett  
volna tennie a Caucescu rendszer gát lástalan 
fajüldözését , ami val lásüldözéssel  is párosul. 
I lyen kényes témákban néma maradt Esztergom 
érseke, pedig e téren mindenben támogatta volna 
I I .  János Pál pápa, akinek sz ívügye  a kisebbség 
-  főként Kelet-Európábán.

Magyarsága a kommunisták á lta l  ki j e lö l t  kere
tek között maradt. A történelembe va ló v isszate
kintése is csak az érdekesség szintjén mozgott, 
átütő ereje nem volt.  Hasonlított a ma divatos 
fo lklór  nosztalgiához, amelynek szintén nincsen 
befolyása a mai életre.  Természetesen ezek a 
dolgok nem fölöslegesek,  de ennél többre van 
szükség.

A papi utánpótlás kérdése

Miután Lékai püspököt kinevezték esztergomi 
érsekké, a szemináriumi e lö ljárók is úgy gondol
ták, hogy az új főpap változást hoz. Úgy is 
látszott, hogy lesz fö l lendülés.  Voltak olyanok, 
akik egyetemet hagytak ott, va g y  egyetemi v é g 
zettség után jöttek el szemináriumba. Elsősorban 
a bázisközösségekben szerzett evangél iumi élet
eszmény hatására. Ekkor azonban az új  ̂ b íboros 
már üldözni kezdte a kisközösségeket . í g y  azok 
válaszút elé kerültek.

Nem kis csapás volt  szentelésem körül i  v i s e l 
kedése 1980-ban, amikor Bagi segédpüspökével,  a 
szeminárium rektorával  egyetértésben az engem 
támogató szeminaristákat, kb. 20 embert gondol
kodás nélkül el akart  távo l í tan i  a Központiból. 
Cserháti és más püspökök ellenál lása mentette 
meg a helyzetet . Utána pedig a szalámi-taktikát  
alkalmazta a szellemi vezérekkel  szemben.

í g y  azután nincs mit csodálkozni  azon, hogy 
1986-ban meg kellett e légednie egy kölc.sön-pia- 
rista szentelésével.  A török idők óta először nem
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volt szentelés a főegyházmegyében. Ez is kudarc.

A levelező teológia

Részben korkövetelmény. De ha a bokorban 
nincsen teológiai kurzus, akkor ez még nehezeb
ben valósulhatott  volna meg. í g y  könnyen hivat
kozhattak arra ,  hogy el lenőrizhetőbb a legál is,  
mint a fö lda latt i .  Szépséghibája, hogy a plébá- 
nosi ajánlás mellett szükséges a rendőrségi  er
kölcsi bi zony ítvány is. Természetesen szükség 
van erre a kurzusra, ez azonban nem Lékai 
bíboros erőfeszí téséből született meg. Szegeden 
Udvardy püspök és a teológiai tanárok kezdemé
nyezésére már megindult a levelező teológia. Ezt 
az esztergomi érsek állami óhajra beti l totta. 
Később pedig saját találmányaként kezdte propa
gálni a budapest it,  amelynek létesítéséhez Nyí r i  
professzor nem kis utánjárására volt szükség, 
míg ő is igent mondott. Sokakat azonban több
szöri jelentkezés után sem vesznek föl erre a 
kurzusra .

A római kápolna

Az Új Ember 1986. július 20-i számában a 
Püspöki Kar úgy nyi latkozik,  hogy a "Római 
magyar kápolna jelentőségében a bíboros egyik 
legnagyobb tette".

Jelen pi l lanatban Magyarországon a gazdasági 
nehézségek miatt megnőtt az ázsiója a kül földre 
szakadt hazánkfiainak, fő leg,  ha gazdagabb or
szágokban élnek. Régebben bűnnek és hát
ránynak számított, ha valak inek nyugat i  kapcso
latai  vol tak.  A magyarok összefogásának hátterét 
az ország megromlott gazdasági  élete képezi. Az 
eladósodás következtében nyugatra szakadt ha
zánkfia itó l is valutár is segítséget  várnak. Az 
egyházi építkezéseket is a nyugati  valuta remé
nyében és a megnövekedett turizmus miatt kezel ik 
több jó indulattal ,  mint hajdanában.

Ezt a folyamatot igyekszik e lősegíteni  a ró
mai magyar kápolna. Az itthoni viszonyok szebbé
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tételét is célozza. Mivel Róma a v i l ág  kato l iku
sainak központja, a lkalmasnak látszik arra ,  
hogy a magyarság nemzeti érzését is táplál ja.  
Azonban kézenfekvőbb lenne Budapestet tenni meg 
a magyarok összefogásának centrumává. A római 
kápolna csak nosztalgiát  ébreszt . A Szent Péter 
amúgyis minden katolikus kereszténynek a fő
temploma, anélkül, hogy ott külön nemzeti szen
télyeket  rendeznének be. A kül fö ldi  magyarok 
inkább központnak érz ik Mindszenty bíboros má- 
r iaze l l i  s ír já t ,  és nem is kell külön propagandát 
ki fej teni ennek érdekében. Mariazel l  egyrészt  
közelebb van Magyarország határaihoz,  másrészt 
nem mesterséges centrum, hanem ósi történelmi 
bucsújáró helye a magyaroknak is. Mindezzel 
persze nem Róma ellen kívánok beszélni .  Ha 
van egy országnak fővárosa, és ha az az ország 
szabad, akkor az a természetes, hogy ott ta lá l
kozzanak, és az legyen a központ. Furcsa lenne, 
ha a németek kiötlenék, hogy Rómában akarják a 
kül fö ldi  németeket összefogni.  Paradox módon 
tehát a kápolna azt is hi rdet i ,  hogy Budapesten 
még nem tudnak a kül fö ldi  magyarok találkozni .  
A római magyar kápolna elsősorban a bíboros 
egyéni  ötlete. Cél ja pedig az volt,  hogy saját 
nevének emléket ál l í tson az örök városban. Ezt 
hangsúlyozza a kápolnában lévő két címere is.

A lelkigyakorlatos ház

Le lk igyakorla tos házakra szükség van.  Ho
gyan keletkeztek azok? A fe lé lénkülő báziskö
zösségekben a le lk igyako r la t  é letszükséglet .  Ezt 
szinte mindegyik közösségi i rányvona l  egyformán 
hangsúlyozza. Hogy ez a gondolat  felmerülhetett,  
azt közösségi praxis előzte meg. A f ia talok  
körében szokásos le lk igyakorla tokon nem a kom
fort, a kényelem a fo szempont. Ha a báziskö
zösségek nem kezdik el az állam szemében i l l e g á 
l is le lk igyakor la toka t ,  akkor ez a ház a l igha 
létesült volna Leányfalun.  A le lk igyakor la tos  ház 
részben elkésett dolog. Fontos szerepe lehetett
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volna a koordinációt i l letően. A különféle i rány
vonalaknak otthont adhatott volna közös szerve
zésű le lk igyakorla tokra .  A bázis azonban tovább
ra is bizalmatlan a központi házzal szemben. 
Előzőleg már egyházmegyés keretekben is létesül
tek i lyen központok. A le lk igyakorlatos ház igen 
nagy propagandát kapott. Természetesen jó, hogy 
van. Akik fölkeresték és részt vettek az ottani 
le lkigyakorlatokon, azok le lk i leg  gazdagodtak, 
de a le lk igyakorla tnak ezt a módját nyilván nem 
lehet kötelezővé és egyedül üdvözítővé tenni. 
1983 szeptemberében Lékai bíboros a külföldi  
hírügynökségeknek adott nyilatkozatában leszö
gezte, hogy most már a leányfalusi  l e lk igya 
korlatos házban lehetőség van le lkigyakorlatok 
végzésére,  ezért fe les leges a plébániákon a hiá
nyos egészségügyi  viszonyok között l e lk igya 
korlatot tartani .  Azokkal szemben, akik mégis 
tartottak és a bokorhoz tartoztak, nem is maradt 
el a retorzió.

Nem szabad azt sem el felednünk, hogy az 
esztergomi érsek let i l totta a 10 napos pannonhal
mi le lk igyakorla tokat,  mert "bulányista papok" 
is részt vettek a megszervezésében és vezetésé
ben. Ezek után a bíboros úgy tüntette fel a 
leányfalusi  házat, mintha sz ívén viselné a le lk i-  
gyakorlatokat,  és az volna a cél ja,  hogy minél 
több i lyen létesüljön. Ezért bizalmatlan a bázis 
Leányfaluval  szemben.

A bázis ál ta l  szervezett le lk igyakorla tok költ
sége naponta 30-40 Ft, míg a le lkigyakorlatos 
házban 200 Ft körül mozog. Ehhez még hozzájön 
az útiköltség. Hogy az emberek elmenjenek Le
ányfa lura,  ahhoz még kedvezményeket is adnak 
az egyes egyházközségek. A f iatalok körében 
mégis népszerűbb a bázis ál ta l  szervezett le lk i-  
gyakor la t .  Számottevően több ember vesz részt 
ezeken, mint Leányfalun, ahol kb. 2.000 a 
résztvevő egy évben.

Könyvkiadás -  sajtó

Szemmel láthatólag igen megnőtt a választék.
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Ez Lékai  bíboros érdeme is. Sok fontos, jó és 
hézagpót ló könyv is megjelent. Komoly sorozat is 
útjára indult.  Nagy volt  a lemaradás, amit nem 
kis fe ladat behozni. A Biblia szinte korlát lan 
példányszámban beszerezhető. Szinte valamennyi  
könyv elején ott szerepel Lékai bíboros neve. Ez 
je l z i  azonban azt is, hogy csak azok a könyvek 
jelenhettek meg, amelyekre 5 engedélyt  adott. 
Más könyvek személyi torzsalkodások miatt nem 
láthattak napvi lágot .

A hittankönyvek körül szintén nega t ív  szere
pe volt  a bíborosnak.  Személyeskedések és kétes 
módszerek miatt i lyen siralmas a je len leg i  hely
zet. Elképzeléseiből  még egy  b izottsággal  szemben 
sem engedett. Kedvencei kedvéért  azután botrá
nyosan leá l l í to tta  bizonyos hit tankönyvek megje
lenését, hogy az övékéi jelenhessenek meg.

A katol ikus újságokban is messzemenően érvé
nyesült az érsek akarata  és uralma. Nyugodtan 
bántalmazhatott bennünket -  e l f e ledve a rég i  ró
mai e lvet :  audiatur et a l téra pars ( ha l lgattassék 
meg a másik fél i s ) ,  őt természetesen ez nem 
érdekelte , hanem diktátorként lépett fe l .  Ig yeke 
zett a sajtót a maga javára  manipulálni.  Az 
egy ik pápai levele t ,  amit Rómában le fo rd í  i tattak 
az ottani magyar papokkal -  és í g y  küldte a 
Vatikán - ,  ő újra fo rd ít ta tta ,  mégpedig számára 
kedvező módon. Majd egészen nevetséges módon 
kétféle magyar fordítás is megjelent, mert Róma 
nem hagyta annyiban a dolgot.

Kollegialitás a többi püspökkel
Az utóbbi időben a legtöbb püspök kinevezése 

egyházi  részről  jórészt  tőle függött .  A prímás 
cím használata fé lreérthetet lenül  tudtára adta a 
többi püspöknek, hogy én vagyok az első, és 
csak azután jöttök ti. Bár sok mindenben nem 
értettek vele  egyet ,  a sajtóban mindig tel jes 
egyetértés uralkodott. A veszprémi egyházmegye 
dispozic ió i  -  a fontosabbak -  tőle függtek Szendi 
püspök idejében.  Messzemenően beleszólt  egyház
megyénk életébe.
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Mint a Hittudományi Akadémia magnus cancel- 
lárja egyedül döntötte el azt, hogy kik kerülje
nek a tanszékekre. Ezt régebben a Püspöki 
Konferencia szavazással jelölte ki a pályázók kö
zül. ő ezzel mitsem törődött. Végig ő maradt a 
Püspöki Kar elnöke, holott más országokban é-
venként választanak új elnököt, igy  ezzel az
állami ellenőrzést is megkönnyítette, mert elég 
volt csak őt figyelni, a többi püspököt azután 
utasította az államakarat végrehajtására. A fő
egyházmegye a külföldi tanulmányok kérdésében 
előnyt élvezett a többi egyházmegyével szemben. 
Nem törődött azzal, hogy mennyi tortúrán kell 
keresztülmenniök azoknak, akik végül engedélyt 
kaptak arra, hogy külföldön tanuljanak. Ezt
elsősorban az állam döntötte el, és nem Lékai
bíboros és a püspökök. A külföldi tanulás ötlete 
sem tőle származik, hiszen ez már előtte is
megvolt, de hogy kik kaptak ilyen lehetőséget, 
az az ő nepotizmusától is függött. Mindezek
mutatják, hogy a hatalom kísértésének nem tudott 
ellenállni -  ahogyan egyik kollégája meg is
jegyezte róla.

Néhány püspök mondta annak idején, hogy a 
Bu lányi kérdést másként oldaná meg CPaskai, 
Cserháti s tb .) ,  mint Lékai. Ennek azonban úgy 
adtak hangot, hogy arról csak kevesen érte
sültek, és azoknak is csak bizalmasan mondták. 
Most itt van a lehetőségi

Az állam és az egyház közötti kapcsolat

A magyar alkotmány világosan kimondja a 
kettő szétválasztását. A gyakorlatban azonban 
nem ez a helyzet. Ezt sem a bíboros, sem a
kormány nem vette komolyan. Pedig komoly kö
vetkezményei lennének, ha ezt az elvet követ
kezetesen alkalmaznák. Az állami vezetés akkor 
nem gyakorolhatna felügyeletet az egyház fölött, 
és föl kellene hagynia a jozefinista praktikák
kal .

Lékai bíboros "jó kapcsolatot" épített ki az 
állami vezetéssel. Egyfajta tekintélye Is volt az
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állami emberek szemében, akik többször is kie
melték ügyességét  és diplomáciai érzékét . Ennek 
a " jóv iszonynak" azonban az volt  az ára ,  hogy 
a kényes témákat nem hozta elő a magyar 
egyházfő. Nem í g y  az ál lamiak,  ők mindig k i f e 
jezték nemtetszésüket, ha va la k iv e l  szemben k i 
fogásuk volt . Ez azután kényszerdispoz ic iókban, 
föl függesztésekben csapódott le. í g y  a " j ó v i 
szony" meglehetősen egyoldalú volt,  és elsősorban 
az ateista fél  számára jelentett e lőnyt. Maguk az 
egyszerű emberek is nemegyszer furcsállották ezt, 
bár voltak és vannak, akik ezt az annyit  
emlegetett " jóv iszonyt "  tényleges enyhülésnek, a 
helyzet  javulásának tartották és Lékai érsek 
ügyességének tudták be. De nem kis számban 
vannak azok, akik meg vannak arró l  győződve,  
hogy minden maradt a régiben,  csak a módszerek 
lettek f inomabbak.

Az esztergomi érsek nem mert o lyan kérdése
ket feszegetni ,  mint pl. a katonáskodás a l t erna
t í v  lehetősége, ő természetesnek és keresztény 
kötelességnek tartotta a katonáskodást. Az is 
kimaradt terve ibő l ,  hogy kezdeményezze vagy  
szóvá tegye: adjanak lehetőséget a va l lás szabad 
gyakorlására a honvédségnél a kispapok és c i v i l  
foglalkozást választó sorkatonák esetében, ő ter
mészetesnek és Isten akaratának könyvelte  el, 
hogy ezt két évre megtiltsák a keresztény ál lam
polgároknak. Nem t i l takozott  a nők katonai n y i l 
vántartásba véte le el len.  Nem jutott eszébe, hogy 
a papok részéről  kötelezően elvár t  "ál lamesküt" 
megkérdőjelezze - éppen az egyház és az állam 
szétválasztása következtében. Eltűrte, és nem t i l 
takozott az el len,  hogy az állam a dispozic iókba 
beleszól jon.  Fontosabb helyekre e leve csak olyan 
embereket mert kinevezni ,  akik ál lami placetum- 
mal rendelkeztek.

Nem vette észre, hogy a jelen gazdaság i  
helyzetben és nemzetközi v iszonyok közepette az 
egyház sokkal nagyobb igénnyel  léphetett volna 
fö l,  és ennek következtében hatása is sokkal 
nagyobb lehetett volna.
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Szociális tevékenység

Véleményem szerint a bíboros fopásztor szoci
ális tevékenysége volt  a legjelentősebb ténykedé
sei közül. A szociális kérdés keresztény kérdés 
és ugyanakkor a marxisták sz ívügye is. Eleinte 
innen is tudatosan ki akarták szor í tani  az
egyházat. Ez a törekvés azonban kudarcba ful
ladt . A hátrányos helyzetűek (vakok,  hallás-  
sérültek, mozgásképtelenek és öregek)  ügyét fe l 
karolta.  Itt nem szabad azonban arról  e l f e led
keznünk, hogy a szociális kérdés nehezebb olda
lát az állam egyre inkább igyeksz ik "átpasszolni" 
az egyháznak, mert a több mint negyven év 
alatt a helyzet  nem javul t ,  hanem romlott. Ezt 
támasztja alá, hogy az állam maga is óhajt ja a 
női betegápoló szerzetesrend fe lál l í tását.  Szépség
hibája csak az, hogy az új rend felál lí tásához a 
történelemben először kell állami hozzájárulás. Ez 
a tény v i lágosan mutatja, hogy mit jelent az 
alkotmány azon mondata, hogy az állam és az 
egyház egymástól szét vannak vá lasztva.  Kézen
fekvőbb lenne egy régebbi betegápoló rend visz- 
szaál l í tása.  Az új női szerzetesrend létrehozási 
módja azt sugal l ja ,  hogy az állam szívesebben 
vesz egy nemzeti szerzetesrendet, amelyik eleve 
nem rendelkezik külföldi kapcsolatokkal.

A második világháború előtt is nehéz volt a 
betegápolás. Az utánpótlás megszervezése sem volt 
könnyű, pedig akkor még sok iskola volt az 
egyház kezében, s a f iatalokat tizenévesen is 
tudták már i lyen fe ladatok iránt le lkesíteni .  
Félő, hogy nem lesz meg a kellő bázisuk 
ezeknek az intézményeknek. Elhibázott dolog az, 
hogy az egyháznak csak kicsiny sávokat engedé
lyeznek, az élet más területéről pedig igyeksze
nek kiszo r í tan i .  í g y  ezt a fe ladatát  is csak 
hiányosan és nehezen tudja el látni.  Az egyházi 
szeretetszolgálat  intézményeibe való bejutás í g y  
luxusnak számít, és pontosan azok nem fogják 
é lvezni ,  akiknek leginkább szükségük lenne rá. 
A megoldás, ha nem átfogó, hanem csak toldoz-

85



gatás, akkor rendkívül  ellentmondásos és csak 
álmegoldás.

Mindezek el lenére Lékai bíboros legnagyobb 
érdemének azt tartom, hogy az egyház szociál is 
tevékenysége példamutató, mégha hatékonyságá
ban nem is ér i el a háború előtt it.  1945 előtt a 
Római Katolikus Egyház szociál is tevékenysége 
jelentősebb volt.  Több intézménnyel rendelkezett,  
ennek el lenére mulasztása is bőven volt.  A 
XXI I I .  János Szeretetotthon 120 főt tud e llátni.  Ez 
pedig azt jelent i , hogy e tevékenységet  még 
nagyban fokozni kel l ,  hiszen e tekintetben pro
testáns testvéreink messze előttünk járnak.

Az o érdeme, hogy a katol ikus gimnáziumok 
támogatása országos méretű, s egyúttal  merjük 
remélni, hogy ott nem párttagok gyermekei ta
nulnak, hanem azon keresztényekéi,  akik azt 
megérdemlik.

Lékai  bíboros működése a magyar katolikusok 
többségének egyetértésével  találkozott.  Az ő sok 
tekintetben kényelmes álláspontja összhangban 
á l l t  a többség hasonló ál láspontjával .  Ezért is 
vol t  sok h íve  a bíboros irányvonalának.

A megnyesett fa még nem zöldült  ki !  Maga 
Lékai  érsek is sokszor inkább csak nyeste ezt 
a fát, mintsem hogy a zsendülésén fáradozott 
volna.  Sokszor azt tartotta fe ladatának,  hogy a 
termést í g é rő  ágakat nyesse le. Egyedül a b íbo
ros szociál is tevékenysége maradandó értékű. Az 
ate istákkal fo lytatott dialógust és párbeszédet, 
az egyházon belül azonban mindig autor i ta t iv  
módon járt el.

Kitekintés

Az új érsek személyét a Vatikán nyi lván nem 
fogja  elhamarkodni. Fontos volna az alapos tájé
kozódás, mert az új bíboros érsekre még nagyobb 
fe ladatok várnak.  Az új érseknek el kel l  érnie a 
római katolikus h ívők  támogatásával, hogy a 
magyar egyház ál lami fe lügyele te  megszűnjön, 
hogy az áthelyezések és kinevezések az egyház
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érdekeit szolgálják, ne pedig az ateista államét, 
mint eddig .  Nem szabad a jövőben olyasminek 
előfordulnia, hogy a püspök egyházkormányzati  
indokokra hivatkozva 1 éven belül háromszor 
helyezzen át egy káplánt a rendőrség és az AEH 
akaratának engedve. Az új bíborosnak tehát azt 
kell k i v í v n ia ,  amit az alkotmány biztosí t :  az
állam és az egyház szétválasztását. Ennek be nem 
tartásából származik a magyar egyház minden 
baja, amíg ezt el nem érjük, addig nincs 
v irágzás,  nincs zöldülés, zsendülés, hanem csak 
további nyesés és levágás. Itt természetesen nem 
a szocializmus megdöntéséről van szó, hanem 
alapvető jogaink tiszteletbentartásáról  1

KISZELY KÁROLY

Hozzászólás a Lékai-vitához

Az Egyházfórum első számában található Lé- 
kai-idézetek minden bizonnyal az elhúnyt bíboros 
tevékenységét, törekvéseit  akarják fe l idézni .  A- 
mikor azonban azt a ki jelentést  olvastam, misze
rint a magyar egyház is fe ladatának érzi  a tár
sadalom peremére szorultak v igasztalását ,  az a 
benyomásom, hogy csak az elvárásoknak megfelel 
ni akaró üres ki je lentésről  van szó. Nem tudok 
róla, hogy a Püspöki Kar kezdeményezett-e bár
mit is a cigányság helyzetének rendezése érdeké
ben va gy  a kallódó gyerekek megmentéséért. Épí
tett ugyan egy szeretetotthont időseknek, ám oda 
csak fé lmi l l ió  forint lef izetése ellenében költözhet 
be bárki.

A minden szempontból legkivetettebb csoport, 
a lelki ismeret i  fegyvermegtagadók ügyét pedig 
éppenséggel  arra használta fel Lékai bíboros 
püspöktársaival együtt , hogy ál taluk bizonyítsa
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a kommunista államvezetés iránti  fe ltét len hűsé
gét. Minden egyházi  eszközzel részt vettek ab
ban, hogy a társadalom peremére szor ítsák okét, 
s ezen k í vü l  azon fáradoznak, hogy az egyházból  
is kitessékel jék őket. Azért is különös maga
tartás ez, mert mind a nyugat-európai  országok
ban, mind Kelet-Németországban ( j ó  összefoglalót 
nyújt erről  Hücking a lap első számában közölt 
c ikkében) az egyházak szorgalmazták elsősorban 
a paci f isták helyzetének méltányos és törvényes 
rendezését .

A magyar egyházi  vezetés még attól sem r iadt 
v issza ,  hogy po l i t ikai  játszmák érdekében egyo l 
dalúan értelmezzék, sőt, megtagadják az egyház 
hagyományos hivatalos le lki ismeret i  tanítását.  E- 
gyes püspökök azt á l l í t ják  például, ezek közé 
tartozott Lékai  is, hogy lelki ismeretünk el lenére 
is foghatunk fegyver t ,  i l le t ve ,  hogy bárki meg
győződése el lenére is jogosan kényszer í thető har
ci szolgálatra.  Sőt: nem győzik hangsúlyozni,
hogy a katol ikus tanítás szerint  éppen a l e l k i - 
ismeretre és keresztény hitre hivatkozó szolgálat
megtagadás volna eretnek álláspont.

Magatartásukkal  a püspökök erkölcs i leg  támo
gat ják katol ikus és protestáns paci f isták százai
nak hároméves törvénytelen, t isztességes tárgya 
lás nélküli  bebörtönzését, és szó nélkül eltűrték 
az egy ik katol ikus szolgálatmegtagadó (Pé l l e r  
József) rendszeres f i z ika i  bántalmazását és k i r í 
vóan súlyos börtönformára va ló e l í t é lé sé t .  Ki fe
jezték egyetértésüket azzal  is, hogy a bebörtön
zött h ívó paci f isták "érdemtelenek" a le lk igondo
zásra és a Bibl ia o lvasására.

Arra kérem az Egyházfórum olvasóit ,  kér jék a 
Magyar Katolikus Püspöki Kart, hogy vá l l a l ja  az 
egyház hivatalos le lki ismeret i  tanítását  és a 
kiál lást  az emberiesség elemi normái mellett. 
A k ir ív óan  kegyet len körülmények közé juttatott 
Pél ler  József megmentéséért pedig kezdeményezze
nek kampányt!

Utóirat:
Pél ler  József soproni katolikus vallású műtőst a



Győri Katonai Bíróság 3 év börtönre í t é l te  azzal 
a megokolással, hogy katolikus és emberi jogi  
érvekkel védekezett.  (A "börtön-fokozat"  sokkal 
súlyosabb, mint a korábbi gyakorlatként kisza
bott " fogház- fokoza t" . )

X X X X X X X

Rövid hírek

Nemrég jelent meg az új lengyel negyedéves fo
lyói ra t ,  a "Znaki Czasu" ( Idők je le )  első száma, 
melynek szerkesztésére Glemp bíboros adott 
megbízást Andrzej Mízewski-nek Bécsben. Az első 
szám tartalmából: Interjú a lengyel  prímással
és I I .  János Pál pápával; tudományos v izsgálatok 
Lengyelország ökológiai  helyzetéről ,  a püspöki 
karnak az emberi jogok megsértése miatt tett 
diplomáciai  lépései,  valamint kr i t ika i  elemzés 
Ludwik Dorn-tól a Sol idarnosc-korszakról .

Az IGfM, az emberi jogok t iszteletben tartását 
f igyelemmel kísérő nemzetközi szervezet felvidéki 
katolikus papok felfüggesztését tette szóvá 
Frankfurtban. Német Máté katolikus papot C L i— 
povnik Rozsnyó kerület ) nyilvános izgatás miatt 
egy év fe lfüggesztett  börtönbüntetésre í té l ték,  
egyidejűleg papi  hivatása gyakorlásától el t i l tot
ták. Bírósági  el járással  fenyegették a 73 éves 
Viktor Trstenskij trestnai szerzetest. Egy házku
tatás alkalmával elkobozták írógépét  és irata i t .  
Rudolf Chudyt (Hrachovist , Nagyszombat egyház- 
megye) szintén elti ltották hivatása gyakorlásától.  
Vaclav Benda matematikust és f i lozófust, aki 
1977-től fűtőként volt kénytelen dolgozni , négyé
ves börtönbüntetése letelte után most fűtői állásá
ból is elbocsátották. Hat gyermek apja,  a Charta 
'77 hajdani a lá író ja .  Anton Srholec szalezinánus 
pátert többszörös áthelyezés után szintén fö l füg
gesztették .
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DAVID SEEBER

"Előbbrejutottunk egy göröngyös úton"

(Beszélgetés Miklós Imrével  az Állami 
Egyházügyi  Hivatal  e lnökével )

DAVID SEEBER a Herder Korrespondenz c.
nyugat-német katolikus fo lyó ira t  főszerkesz
tője. Az alábbi interjút lapjának 1985- au
gusztusi számában közölte.

H.K. Államtitkár úr, engedjen meg egy  egészen 
egyszerű kérdést, amelyet Ön talán fölöslegesnek 
í té l  meg, de egy olyan újságírónak,  aki egy 
nyugat i  országból  jön, mégis fontos. Ön egy 
olyan tisztséget  tölt be, amely a népi demokrá
ciákban mindenütt, a nyugat i  országokban v i 
szont al ig  vagy  egyáltalán nem létez ik.  Mi szük
ség van egyáltalán erre a t isztségre?

M.I. Mielőtt rátérnék a tula jdonképpeni kérdésé
re, hadd válaszol jak előbb a ki nem mondott 
kérdésére. I gaza  van,  ha azt á l l í t j a ,  hogy o- 
lyan ál lami intézmények, mint amilyen az enyém, 
ebben a formában csak a népi demokratikus or
szágokban léteznek. A szocial ista országokban a- 
zonban egy ál lamfő sem egyházfő egy  személyben, 
mint ahogyan az angol királynő az angl ikán 
egyház feje.

H.K. Nyugat-Európában azonban már egyet len or
szág sincs -  talán Lichtensteintől és Monacótól 
e ltekintve -  ahol a lakosság túlnyomó többsége 
katol ikus és a katolicizmus ál lamva l lás.  Még a 
pápa országában is létrejött  az éppen most ha
tályba lépett új konkordátummal az egyház és á l 
lam vi lágos szétválasztása. A nem katol ikus va gy  
többségében nem katolikus országokban pedig ,
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mint amilyen Anglia vagy  Svédország, az ang l i 
kán, i l l e tve  luteránus egyháznak az államfőhöz 
való kötődése szinte kizárólag csak formális 
dolog már. . .

M.I. Helyes, Olaszországban az utolsó konkordá
tum óta, azelőtt ott sem íg y  volt.  De beszéljünk 
Magyarországról .  Noha én is egy olyan országban 
élek, ahol a val lás i  érzelmű emberek többsége 
katolikus, nekünk, mint a magyar állam képv i
selőinek, minden hitközösséget jogosnak kell el 
ismernünk, és mi úgy is tekintjük ezeket. Az 
egyház a maga részéről más helyzetben van. 
Csak a saját érdekeit kel l  képviselnie.  Nekünk 
azonban minden állampolgárt  képviselnünk kel l,  
függet lenül attól, hogy melyik valláshoz tartozik 
és hogy vallásos érzelmű-e vagy  sem. Ha tehát a 
t isztségünkről  vagy  annak fe ladata iró l  beszé
lünk, én nemcsak a katolikus egyházról,  hanem 
az egyházak összességéről beszélek.

H.K. Egy v i lág i  ál lamnak az a kötelessége, hogy 
az ál lampolgárokat hitval lásuktól függet lenül  e- 
gyenjogúnak ismerje el. Feltéve, hogy Önöknek 
ez a cé l ja ,  miért van szükség szervre, amely az 
egyházakat el lenőrzi?

M.I. Bizonyára tudja, hogy a I I .  világháború e- 
lőtt az állam és az egyház nem volt egymástól 
szétválasztva Magyarországon. És tudhatná, hogy 
ami most nálunk van,  az nem függet len az előz
ményektől. A szétválasztás folyamatát hosszabb 
szakaszban va lós í t juk rneg. Polgári államokban 
sem ment ez egy ik  napról  a másikra. Nem várok 
el mást, mint hogy ezt a történelmi szemléletet a 
mi esetünkben is alkalmazzák.

'A  szétválasztás Önöknél sem tökéletes'’'

H.K. Bizonyára a polgári  államokban sem ment
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minden egyszerre, de (majdnem) 40 év már nem 
rövid idő. Mindenesetre a felekezeth^z való vi
szony minden polgári államban sokkal egyszerűbb 
lett, miközben a népi demokráciákban már magá
nak az Állami Egyházügyi Hivatalnak a létezése 
is különleges problémákra utal.

M .l. Már említettem, hogy korábban az állam és 
az egyház minden tekintetben szorosan összefonó
dott: gazdaságilag, politikailag, stb. Ehhez já
rult még, hogy az egyházak nem voltak egyen
jogúak. Igazságtalan dolog volt, egy a sok 
közül. Ezért adódtak számunkra olyan feladatok, 
amelyeket máshol már a polgári forradalmak 
megoldottak, de mint már mondtam, nem egyik 
napról a másikra. Időközben nálunk is sokkal 
kisebbek lettek a problémák. Olyan ez, mint egy 
vasúti őrház, melyet a vonatból látunk: minél
jobban távolodik a vonat, annál kisebbnek lát
szik.

H.K. Ön azonban pontosan figyel a rra , hogy mit 
tesz az egyház vagy mi történik az egyházban. 
Az embernek nem az a benyomása, hogy a vasúti 
őrházak kisebbek lesznek...

M .l. Nézzél A dolgot csak még bonyolultabbá te
szi, hogy a szocialista forradalom után a mar
xizmus és a kereszténység először találkozott 
egymással gyakorlatilag. Addig mindkét oldalon 
csak elméletek léteztek a másikról. Mihelyt a 
marxizmust átültették a gyakorlatba, a kölcsönös 
viszony már nem lehetett többé elméleti, gyakor
latilag léptek egymással kapcsolatba. Az 1949-i 
alkotmány kimondta az egyház és az állam szét
választását. Addig közös Vallás- és Közoktatásü
gyi Minisztérium létezett, mely az egyházi ü-  
gyekben is illetékes volt. Az egyház és az állam 
szétválasztásával létrejött új körülmények között 
ezt már nem lehetett tovább folytatni. Ezért hoz
tuk létre 1951-ben ezt a hivatalt, hogy az új 
feltételek között végrehajtsa a régebbi és az új 
feladatokat. Ez a Minisztertanács egyik hivatala.  
Feladata, hogy az államot az egyházzal szemben
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és az egyházat az állammal szemben képviselje , 
az egyház és az állam szétválását megvalósítsa 
és tökéletesí tse.

H.K. Hogy an tudja egy kommunista állam t isz tv i 
selője az állammal szemben az egyházat képv isel
ni, hiszen kizárólag csak azt kell  érvényes íte 
nie, amit az állam az egyháznak e lő ír .  Egyéb
ként minden egyház jól tudja saját magát képvi
selni.

M.I. Természetesen az egyházak a mi országunk
ban is maguk képv ise l ik  a saját érdekeiket. Az 
alkotmány és a törvények egyformán érvényesek 
az állami, az egyházi  és más szervekre is. Az 
Állami Egyházügyi  Hivatalnak,  mint a kormány 
egyik főhivatalának egy ik  fontos fe ladata:  ü- 
gye lni  a törvények,  az állam és az egyházak kö
zött létrejött megállapodások kölcsönös betartásá
ra. Ennek alapján hivatalunk kötelessége, hogy 
minden egyes esetben fe l lépjen azok ellen, akik 
a normákat megsértik, legyenek azok akár egy
házi személyek, akár ál lami szervek, és mi i -  
gyekszünk is ennek eleget  tenni.

H.K. K ívű iről  nézve az Ön tisztsége intézménye
sült ellentmondás. Ön az alkotmánynak megfele
lően kötelezi  magát az egyház és az állam 
szétválasztására, valamint arra,  hogy minden 
felekezet egyenlő elbánásban részesüljön. Mivel 
azonban Ön az egyházakat e l lenőrzi  és azok 
cselekvési  szabadságát korlátozni akarja,  ez 
nem megy másképp, csak olyan hatóságokon ke
resztül -  mint pl. az Öné is - ,  amelyek az 
egyházat szorosan az államhoz kö t ik . . .

M.I. Ez fel fogás kérdése. Ennek a hivatalnak 
nem ez a rendeltetése. Inkább jobban megkönnyí
ti az egyházak helyzetét , hogy ez a hosszú fo
lyamat zavarta lanul  tovább haladjon.  Hogy van 
ellentmondás, azt nem is akarom tagadni .  Lénye
génél fogva azonban ez az ellentmondás nem 
nagyobb, mint pl. az NSZK-ban, még ha más 
formában jelentkezik is. Önöknél pl. az egyházi
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adót ugyanúgy szedik be, mint az állami adót. 
Ez az egyház fe ladata  lenne, mégis az állam 
intéz i.  Pol i t ikai  pozíciókban olyan emberek is 
vannak, akik különböző egyházakban vezető á l 
lást töltenek be. A szétválasztás szemmel látha
tóan Önöknél sem tökéletes. Ha va lak i  magasabb 
vagy  alacsonyabb szinten egyházi  t isz tségviselő 
és egyidejűleg egy pártban is vannak po l i t ikai  
funkciói : az sem éppen az egyház és az állam
tökéletes szétválasztását b i zony í t ja .  Ellentmondás 
tehát itt is van,  csak a gyakor la t  különböző.

"Az állam és az egyház kapcsolatai 
nem statikusak"

H.K. Az egyházi  funkcionáriusok nálunk v i lá g iak ,  
akik esetenként pártpolit ikusok is lehetnek, de 
nálunk a parlamentekben egyáltalán nincs pap. A 
kommunista Magyarországon azonban nagy  súlyt 
helyeznek arra ,  hogy a papok -  békepapok -  a 
parlamentben legyenek.  Vajon miért?

M.I. A Magyar Népköztársaságban a szocial izmus 
fe lépítésének célját a k rea t í v  nemzeti egységen 
keresztül  értük el. Ami a po l i t ika i  és társadalmi 
célokat i l l e t i ,  ezekben az állampolgárok túlnyomó 
többsége egyetért .  Ugyanakkor azonban a mi tár
sadalmunkat is különböző vi lágnézetű ál lampol
gárok alkotják. A parlament képv ise lő i  és a ta
nácsok tag ja i  -  akiket  nemrég választottak újra 
-  ennek megfelelően olyan ál lampolgárok,  akik a 
Hazafias Népfront közös programját magukévá te
szik, anélkül, hogy közös v i lágnézetet  képv ise l 
nének. Az tehát természetes, hogy a parlamentbe 
és a tanácsokba egyházi  személyiségeket  bevá
lasztanak.  A választott  képviselők kötelesek, 
fenntartva  saját v i lágnézetüket,  a választók bi
zalmának alapján az állampolgárok érdekeit  kép
vi se ln i .  Vagy is a kommunista küldöttek a va l lá s i

94



érzelmű állampolgárok érdekeit ugyanúgy kép
v ise l ik ,  mint a val lás i  érzelmű küldöttek a kom
munistákét vagy  egy más világnézetű állampolgár 
érdeke i t .

H.K. Azt mondta, hogy ellentétek minden állam
ban vannak, mint látjuk a keletiekben i s . . .

M.I. Nem is tagad juk . . .

H.K. Az NSZK rendszerében sincs szigorú külön
választás, hanem különválasztás poz it ív  együtt
működéssel: mi í g y  fogalmazzuk alkotmányjogi
l a g —

M.I. A különválasztás Önöknél sem és nálunk sem 
azt jelent i , hogy egy adott országban a két te
rületet egyet len intézkedéssel egyszer s minden
korra és egy csapásra szigorúan különválasztot
ták .

H.K. Ha én azonban az NSZK-t veszem példának, 
akkor azt kell mondanom, hogy ott az állam és 
az egyház között az együttműködés különböző 
formái léteznek. Ezeknek az értelméről esetenként 
biztosan lehetne v i tatkozni .  A rendszer azonban 
biz tosí t ja  az egyházak teljes egyenjogúságát és 
teljes szabadságát. És az is a határozott külön
választás szándékát mutatja, hogy az egyházi 
t isztségeket  úgy töltik be, a püspököket úgy 
nevezik ki, ahogy azt az egyház akarja,  anél
kül, hogy az állam erre befolyást gyakorolna.  
Ha a szocial ista országokban mindenütt egyér te l 
műen megvalósulna az állam és a val lás,  az 
állam és az egyház különválasztásának fennhan
gon hirdetett  e lve,  akkor tulajdonképpen szóba 
sem jöhetne az állam akt ív  közreműködése a püs
pökök kinevezésénél . De miért nincs ez íg y?

M. I .  Mégegyszer szeretnék arra utalni , hogy az 
egyház és az állam kapcsolatai  nem statikusak, 
hanem egy folyamat részét alkotják. Államunk az 
egyházakkal  szemben korántsem követel többé o- 
lyan jogokat, mint ahogyan ezt korábban tette 
az állam az országunkban. Benne vagyunk egy
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fe j lődési  fo lyamatban, és ha a kezdeti  időkben 
nem történtek volna mindkét részről  elég súlyos 
hibák, akkor már valószínűleg előbbre lennénk.

"A mai viszonyokból indulunk ki, az 
egyházpolitikában is"

H.K. A Mindszenty-ügyre gondol vagy  a rendek
nek az állam álta l  történt fe losz la tására . . .

M.I. Nem pusztán arra ,  a korszakelemzés igényes 
fe ladat.  Inkább érdemes a fe j lődést  f i g ye ln i ,  
i l l e tve  azt, ami az elmúlt 40 év folyamán tör
tént. Aki veszi  magának a fáradtságot, hogy ezt 
a fe j lődést  alaposan megv izsgá l ja ,  és aki haj
landó a jelent a múlt összefüggéseiben elemezni, 
az megá l lap íthat ja,  hogy milyen jelentős fe j 
lődésről  van szó, és a jövőve l  kapcsolatban is 
poz i t ív  véleményre fog jutni. A je lenleg i  helyze
tet nem tekintjük tökéletesnek, de v is szau tas í 
tunk minden fé l igazságot,  mely a b í rá la t  ürü
gyén e l to rz í t ja  a valóságot.

H.K. A fe j lőd ést könnyen meg lehetne g yo rs í t a 
n i . . .

M.I. Hogy milyen ütemben és milyen irányban 
fej lődnek a dolgok, az sok tényezőtől függ.  A 
kapitalizmus létrejötte után is tel jesen különbö
zőképpen alakultak az államok és egyházak kö
zötti kapcsolatok a v i lág  különböző részein.  Pl. 
ahol a katolikus egyház volt  a többség egyháza,  
ott egészen másképp fej lődött  a helyzet , mint 
ahol kisebbségben volt.

H.K. De kommunista országok között is vannak 
jelentős különbségek, melyek csak részben ve 
zethetők v issza többség-kisebbség kérdésére.  Az 
NDK-ban az egyházak cselekvési  szabadsága pl. 
nagyon is korlátozott, de ezeken a határokon be
lül a többségi evangél ikus egyház,  akárcsak a
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kisebbségi  katol ikus, szabadon intézkedhet saját 
ügyeiben. Nem vagyok magyar-special ista,  de az 
a benyomásom, hogy éppen Magyarországon na
gyon szoros állami el lenőrzés alatt á l l  minden, a 
püspök kinevezéstől  a hitoktatásig.

M.I. Az állam és az egyház kapcsolatát tekintve 
annyi fé le változat  van,  ahány szocial ista ország 
létez ik. Az előzmények minden esetben egészen 
mások, többnyire a körülmények is, holott a tár
sadalmi rendszer azonos. Előzmények és hagyo
mányok különbözőséget tételeznek fel ,  amelyeket 
a Szentszék is mindig elismer. Mi egyáltalán nem 
hasonlí t juk össze magunkat más szocial ista or
szággal , hanem inkább a saját ügyeinkkel  fog
lalkozunk, és megpróbálunk ott tökéletesí teni,  
ahol valamit  tökéletesí teni lehet. Be tudjuk bi
zony ítani ,  hogy a fej lődés összességében kedvező 
irányba halad. Úgy hiszem, ezt is elismeri a 
Szentszék és el ismerik más egyházak központi 
szervei  is, bár azt is tudom, hogy vannak olya
nok is, akik ezt nem fogadják el. Az egyiknek 
túl gyors a változás, a másiknak túl lassú 
a fej lődés. Az ember nem tud minden igényt 
egyszerre és egyenlő módon kie légí teni .  Úgy 
véljük,  hogy az un. kis lépések pol i t ikája a 
helyes és hogy ezáltal már jókora utat megtet
tünk .

H.K. Magyarországon annyiban létez ik e lőrehala
dás, hogy minden egyházmegyének hosszú idő óta 
ismét van püspöke és a papi szemináriumokban 
nincs "Numerus Clausus" (bár a rendeknél ig en ) .  
Úgy tűnik azonban, hogy az egyházi életnek az 
állam által  történő szigorú ellenőrzése nem sokat 
változott. Mint egy olyan nép f ia ,  amely egykor 
az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, tudom, 
hogy mi a " jozefinizmus". Sokszor ha l lani  -  az 
előbb Ón is utalt a régi  viszonyokra - ,  hogy az 
egyházak fölött i el lenőrzés most a régi  jozef inis
ta st í lusban fo lytatódik,  természetesen azzal  a 
jelentős különbséggel ,  hogy ezt már nem az 
apostoli k irá ly ,  hanem a magát ateistának tartó
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kommunista állam gyakorol ja .  Hogyan látja ezt
Ön?

M.l. N em sértődik meg, ha azt mondom, hogy 
amit megfogalmazott, az történelmileg nézve ab
szurd. Apostoli k irályságnak és ateista ál lamnak 
-  függet lenül attól , hogy ez utóbbi egyáltalán 
nem is létez ik -  semmi köze egymáshoz. A po l i 
t ikai  élet fe l téte lei  alapvetően különböznek az 
akkori tól .  A történelem nem ismétlődik meg sem 
általában, sem ebben a konkrét esetben. Mi elu
tas ít juk a monarchista ál lamformát, és í g y  nincs 
módunkban megőrizni annak az elemeit. F igye
lünk a történelemre, megvizsgáljuk a múlt esemé
nyeit és tanulunk belőlük. Azután pedig a mai 
viszonyokból  indulunk ki, az egyházpol i t ikában 
is. Régen elmúlt már az az idő, amikor az 
uralkodók maguk nevezték ki a magyar püspökö
ket, vagy  az egyes földesurak maguk je lö lték ki 
a területükön működő papokat.

H.K. Ezt én sem akartam v ita tn i  és számomra is 
teljesen v i lágos .  Hagyományok azonban túlélhet
nek egy rendszerváltozást  is, ha ezek a hagyo
mányok a mindenkori érdekeknek megfe lelnek.

M.l. Ez azonban nem szükségszerű. . .

Minden államban létezik egy vezető erő"

H.K. Nem szükségszerű, de valószínű, és az 
állam ténylegesen is mindenütt beleszól  az e g y 
házi állások le tö l tésébe .

M.l. Miért kel lene nekünk egy  i lyen rendszert 
utánoznunk? Egyébként az egyházi  állások több
ségénél az állami jóváhagyás nem is szükséges . . .

H.K. Ön azt mondta, hogy nem létez ik ate ista 
állam és kommunista kormány sem. Ezt érdekes
nek találom. . .
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M.I. Ateista állam éppúgy nem létez ik,  mint ke
resztény á l l am. . .

H.K. Eddig nincs is nézeteltérés. Számomra sem 
létezik egyet len keresztény állam sem, és bizo
nyos, hogy egyet len állam sem tekinti magát ate
istának. De a szocial ista országokban a hivata
los pol i tika ateista alapokon nyugszik.  Ezeknek 
a feltételeknek megfelelően a szocial ista kormá
nyok természetes érdeke, hogy az egyházakat te
vékenységükben korlátozzák. Ez pedig legjobban 
szigorú ellenőrzés ál tal  érhető el. Erre gondol
tam, amikor a korábbi hagyományokat a mai v i 
szonyokkal hasonlítottam össze.

M.I. Úgy gondolom, hogy ami az ateista vagy  
nem ateista államot i l le t i ,  a dolog nem úgy ál l ,  
ahogy Ön mondja. Gyakran összekeverik a szoci
alizmust az ateizmussal. Vannak, akik té
vedésből, vannak, akik szándékosan. Ha már a 
példáknál tartunk, vegyünk egy mai példát. Ma
gyarországon a párton k ívü l i ek ,  köztük vallásos 
érzelmű emberek is, viselhetnek -  a párttisztsé
geket kivéve  - bármilyen  funkciót a gazdasági,  
kultúrális és társadalmi életben.

H.K. A pártban nem, de a párt vezeti  az 
államot?. . .

M.I. Pártfunkciókat nem, de más tisztségeket be- 
tölthetnek: po l i t ikai ,  kultúrális, tudományos stb.
funkciókat.

H.K. De a párt határozza meg a po l i t ikai  i rány
vonalat ,  és ezáltal  a keresztények másodrangú 
polgárokká válnak.

M.I. Ez igaz ta lan vád, valójában nem í g y  áll  a 
dolog. A párt vezető szerepet tölt be, de ezt nem 
uralkodásra használja fel ,  hanem a lakosság leg
szélesebb rétegeit ,  köztük a vallásos érzelműe
ket is bevonja.  Különben is minden államban 
létezik vezető erő. Önöknél ezt jelenleg a Ke
reszténydemokrata Párt gyakorol ja .  Nyilvánvalóan
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ez határozza meg a pol it ikát ,  és megfordí tva  
nálunk is í g y  van.

"Meg tudom ítélni, hogy mi lett jobb a 
korábbiakhoz viszonyítva"

H.K. A kereszténydemokraták leválthatok a kor
mányból, a szocial ista rendszerben azonban a 
Kommunista Párt, mint vezető-  és kormányzó erő 
nem váltható le.

M.I. Miért kel lene fe l tét lenül  nekünk alkalmaz
kodnunk, mi is kívánhatnánk, hogy Önök le gye 
nek hozzánk hasonlóak. Nem tételezem fel Önről, 
hogy mindezt rossz szándékkal mondja. Megértem, 
hogy Ön a saját rendszerét  tekinti  helyesnek. Ez 
nem lep meg. Mégis meglepő számomra, hogy 
mindazt, ami ettől eltérő, gyanúsnak tart . Nem 
gondolom, hogy ezzel az egy iket  egyenesen jónak 
és a másikat egyszerűen rossznak tekint i .  Meg
fo rd í tva ,  nekünk sincs jogunk ezt í g y  nézni. 
Mégis utalni szeretnék a különbségekre is. Ná
lunk -  mint már említettem -  párton kívül  
bármely funkciót betölthetnek h ívő  emberek is. 
Ha jól értesültem, akkor az NSZK-ban nem lehet
nek a Kommunista Párt tag ja i  közérdekű h ivata l  
a lkalmazottai . Nem vagyok biztos benne, hogy ez 
még mindig í g y  van-e ,  ezt csak úgy kérdezem. 
Vagy ha va lak i  az USA-ba akar utazni , akkor 
a vízumkérő lapra  oda kel l  í r n ia ,  hogy párt
tag -e ,  stb.

H.K. Az NKP-tagság esetében mindez különleges 
körülményektől függ ,  melyeket a bíróságok el len
őr izhetnek. Más esetben. . .

M.I. A mi kérdőíveinken mindenesetre nem szere
pel i lyen kérdés, hogy ki milyen val láshoz v a g y  
párthoz tartozik,  mert ez sem előnyt, sem hát
rányt nem jelenthet . Mint tudja, nálunk a la -
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káskérdés nehéz probléma. De a lakásokat nem 
úgy osztják szét, hogy va lak i  kommunista-e vagy  
keresztény, hanem aszer int , kinek hány gyermeke 
van. Ha valakinek három gyermeke van ,  jobb 
esélyei  vannak, mint annak, akinek csak egy 
van.  Ha egy ateistának egy gyereke van és a 
hívó  érzelműnek három, akkor az utóbbi részesül 
előnyben stb. Ezzel azt akarom mondani, hogy 
nem vagyok megelégedve a mostani v iszonyokkal  
és igyekszem ezeket minden síkon, az egyház 
irányában is, magasabb színvona lra  emelni. 
Ugyanakkor elégedetlen sem vagyok .  Hiszen az 
utolsó 40 évet intenziven éltem át és meg tudom 
í té ln i ,  hogy mi lett jobb a korábbiakhoz v iszo
ny í tva .

H.K. De amint a külső megfigyelő ellentmondást 
lát az egyház és állam szétválasztása elvének 
hangoztatása és a szocial ista országok valóságos 
egyházpol i t ikája között, akkor ellentmondást lát 
azok között a célok között is, melyeket egy bi
zonyos po l i t ikával  el akarnak érni és ennek 
sa já t . . . .

M.I. Ellentmondást, mennyiben?

H.K. Rögtön megmagyarázom. Marxista- leninista 
alaptétel ,  hogy az ember társadalmi e l idegenedé
sének fokozatos megszüntetésével a vallás e lvesz
ti jelentőségét, i l le tve  eltűnik. Nos, bizonyos 
jelek arra utalnak, hogy a keresztény egyházak 
ott, ahol a szekular izáció körülményei között él
nek, mint a nyugat i  országokban, alapjában vé
ve erősebben vannak veszélyeztetve,  mint a szo
cia l ista országokban, ahol az állami ellenőrzés 
belső el lenál lásra ösztönöz. Ha az uralmon lévő 
marxisták következetesek lennének, akkor az idé
zett -  marxista- leninista -  a lapelv értelmének az 
fe lelne meg, ha az egyházat egyszerűen békén 
hagynák. Miért gondolják mégis, hogy mindent 
el lenőrzés útján kell  szabályozniuk?

M.I. Azt h iszem, hogy kérdése több helyen
pontat lan. Egyszerűen nem igaz  az, hogy a
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nyugat i  v i lá gban az egyházak az állami po l i t iká
tól tel jesen függet lenek.

"Hibákat követtünk e l, de már 
túl vagyunk rajtuk"

H.K. Társadalmi területen vannak keveredések és 
átfedések, de az állam és az egyház függet len 
egymástól. Az egyházi  vezetőségek abban a hely
zetben vannak, hogy ügyeiket  a saját e lképzelé
seik szerint rendezhet ik.

M.I. Ezt én nem í g y  látom, léteznek függőségek,  
akkor is,  ha az eszközök különböznek. Al igha 
vonhatja kétségbe például, hogy összefüggés van 
az Egyesült Államok pol i t iká ja  és Ratz inger b í 
borosnak a fe lszabad ítás teológiájáról  kiadott  
dokumentuma, i l l e tve  annak bizonyos részei , fő
képp a szocial ista országokról  szóló részei kö
zött. Az sem lehet vé let len ,  hogy ez a dokumen
tum éppen egy olyan időpontban je lent meg, 
amikor Reagen elnök megszigor í to tta a közép-a
merikai  pol it ikáját.

H.K. Azonosságok lehetségesek bizonyos a lapelvek  
tekintetében és léteznek olyan helyzetek,  melyek
ben egyértelműbben ki fe jeződésre jutnak ezek az 
azonosságok, mint máskor, de bizonyosan nem 
alkalmaz egy ik  fél  sem közvet len befolyásolást , 
i l l e t ve  kényszert v a g y  nyomást, sem erkölcsi ,  
sem po l i t ikai  értelemben.

M.I. Nál unk sem létez ik ez, de mire alapozza  ezt 
a megál lapítását? A tényeket kel l  megvizsgá lni  és 
nem a korábbi idők valóságát átv inni  a mai 
helyzetre.  Jócskán előbbre jutottunk egy  görön
gyös úton, erről  egészen ny í l t an  beszéltünk, és 
beláttuk, hogy milyen hibákat követtünk el.  De 
ezeken már túl vagyunk. Mégis v issza  akarnak 
kényszer í ten i  minket egy  korábbi korba.  Nem
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várjuk el, hogy Önök lelkesedjenek. Aki azonban 
az egyház és a val lás valóságos érdekeit tekinti , 
az örülhetne annak, hogy ez a fej lődés lehetséges 
volt.  Ön nem í g y  van vele,  ez az Ön dolga. De 
szeretném, hogy ismerje el a tényeket, ne pedig 
e lő í té letekkel  legyen tele.

H.K. Hibákról beszél, de melyekről? Vajon i lyen 
hiba volt , hegy betiltották a rendeket, és csak 
négy tanító rendet hagytak meg, korlátozott 
létszámmá 1?

M.I. K ész vagyok Önnek fe lv i lágosí  tást adni a 
részletekről ,  noha nem hiszem, hogy egy interjú 
keretei lehetővé teszik ezt. Elmondhatom, hogy 
mi teljesen ny í l tan  önkritikát  gyakoroltunk. Er
ről én is gyakran írtam, beszéltem, a magyar 
TV egy tava ly i  nyilvános műsorában is. Az el
követett hibákat beismertük, okait elemeztük, és 
gyakorlatunkban kézzel fogható változásokat is 
foganatos!  tottunk.

H.K. Az embernek nem az az érzése, hogy az 
1956 előtti személyi kultusz e l í té lésétől  eltekintve 
ténylegesen ny í l tan  beszélnének, i l le tve  beszél
hetnének a múlt hibáiról ,  már ami az egyházakat 
i l le t i .  Pedig ez je lenleg annál is inkább lehetsé
ges volna,  mivel az országban a szocial ista 
rendszert már senki sem vonja kétségbe és a 
társadalomban fokozatosan tért hódít egy bizo
nyos pluralizmus.

M.I. Ne haragudjon meg, ha azt kell  mondanom, 
hogy Ön nincs megfelelőképpen informálva a mi 
v iszonyainkat i l letően. Mert amit Ón követel,  azt 
már régen elértük. Azt fo lytat juk tovább, amit 
régóta elkezdtünk. Nem tekintünk semmit befe je
zettnek, de a helyes úton vagyunk. Például nem 
tudok róla, hogy bárhol másutt a v i lágon létez
nék hasonló dialógus a marxisták és keresz
tények között, mint Magyarországon. Ezt itt Ma
gyarországon tovább kell mélyítenünk mind a 
teológusainkkal  való érintkezésben, mind a kül- 
kapcso latokban. Azt azonban csak látja, hogy
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nálunk az egyházak szabadon mozoghatnak: a 
Református Vi lágszövetség V I 1. közgyűlése i tt 
vol t,  néhány héttel ezelőtt az európai Katol ikus 
Püspökkari konferenciák t i tkárai  Budapesten ta
nácskoztak. ősszel  Bi l ly Graham látogat Magyar-  
országra. Mi nyitott társadalom vagyunk. Amit 
Ón mond, az nem fe le l  meg a valóságnak.

H.K. Melyek lehetnének a következő kis lépések, 
amikről Ón oly gyakran beszél? Én például  
szeretném, ha Magyarországon a Bibliát minde
nütt megvehetném, nemcsak két könyvkereskedés
ben itt Budapesten. Vagy miért nem volna lehet
séges, hogy az egyház ténylegesen szabad kezet 
kapjon egyházi hivatalok betöltésénél?

M.I. Talá n meg fog lepődni , de Magyarországon 
Bibliát mindenki be tud magának szerezni . Az az 
érzésem, hogy több Bibl ia van,  mint amennyit 
o lvasnak.  Az egyháznak vannak könyvesbo lt ja i ,  
az évente megrendezett könyvnapokon a val lásos 
könyvek -  imakönyvek, teológ ia i  és irodalmi mű
vek -  külön könyvsátorban kapnak helyet ,  u- 
gyano lyan fe l téte lek mellett, mint a többiek. Ami 
a második kérdését i l l e t i ,  az egyházi  h ivatalokat  
a Szentszék, az i l letékes Püspöki Hivatalok ,  más 
egyházaknál az egyházi  törvényeknek megfelelően, 
az i l letékes testületek töl tik be. Az ál lam joga i t  

melyek kisebbek, mint bármikor régebben - 
törvények és megállapodások szabályozzák, mint 
pl .  az 1964-es, a Szentszék és a magyar kormány 
között létrejött  részleges megállapodás.

"Egy mozaikkép csak akkor teljes, ha 
minden darabka együtt van"

H.K. Ón a szocial ista módon kormányzott orszá
gában egy  n y í l t  társadalom fe j lődését  helyezte 
ki látásba. Szerintem azonban egy  n y í l t  társada
lomhoz az is hozzátartozik,  hogy va l lás i  v a g y
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más okból ki fo lyólag  senki se legyen hátrányos 
helyzetben, á l lampolgári  jogait  tekintve, sem el
méleti leg és még kevésbé gyakor la t i lag .

M.I. Talán csodálkozni fog, de azt merem monda
ni, hogy ehhez a magunk részéről nagyobb 
érdekünk fűződik, mint magának az egyháznak . . .

H.K. Ez jó kiindulópont lenne, de. . .

M.I. Ez a meggyőződésünk. Ez nem propaganda,  
hanem ténylegesen í g y  van. Mi ny í l t  társadalmat 
akarunk fe lép íteni  és ebbe az egyházakat is be 
akarjuk vonni. Ehhez azonban partnerre van 
szükségünk. A nyugat i közvélemény egy része 
azonban, i g y  Ón is, támadja a magyar Püspöki 
Kart, ha a püspökök együttműködnek velünk, 
holott Önöknek el ismeréssel kellene róluk ny i la t 
kozniuk. Kezet fogni  csak kettőnek lehet.

H.K. Partnereken, úgy gondolom, nem múlna, sem 
Magyarországon, sem Rómában...

M.I. De a magyar püspököket nagyon igazság
talanul  í t é l ik  meg, ha együttműködnek velünk.

H.K. A tényleges partneri  v iszony nagyon pre
c í z ,  egyenként megnevezhető feltételekhez van 
kötve, pl. ahhoz, hogy a püspökök igazából  
függet lenek legyenek döntéseikben. . .

M.I. Ezt pontosan meg kellene v izsgá lni ,  nem 
lehet egyes részleteket  k i ragadni .  Egy mozaikkép 
csak akkor tel jes, ha minden darabka együtt 
van. Ha csak egy  darabot emelek ki és azt 
vizsgálom meg, akkor az már torzí tott.  Ki lehet 
emelni egy részt, mondjuk, egy tudományos v i z s 
gálathoz, de utána gyorsan vissza is kell  he
lyezni .  Egy kép csak egészében élvezhető. Egy 
bizonyos helyen komor hangulat  uralkodhat, a 
másikon derűs. Csak az egész együtt  adja meg a 
valóságot. Amit evve l  mondani akartam: Önnek
perspekt ívájában kell  tekintenie a fej lődést . Ha 
az Ön á lta l  említett monarchista viszonyok lé
teznének még, akkor nem remélhetnénk és nem
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lenne további fej lődés sem. Nekünk is változnunk 
kel l,  közeledni az egyház felé,  f i g ye ln i  akarunk 
egymásra, de a valóság talaján maradva. Ha egy 
év múlva újra el jön, meg fogja á l l ap í ta n i ,  hogy 
néhány dolog ismét változott, fe l téve ,  hogy a 
béke útján megyünk tovább.

H.K. Szívesen tenném, de akkor valószínűleg ki 
kel lene emelnünk néhány mozaik követ.

M.I. Semmiféle titkunk nincs. Ide kell  jönni, 
meg kel l velünk ismerkedni, a laposan fogla lkozni  
és v i tatkozni  kell  ve lünk. Erre készen állunk, és 
egyáltalán nincs okunk rá, hogy ne tegyük ezt. 
És ha Önnek az a benyomása, hogy va laho l  nem 
az igazságot hal lotta,  akkor ezt közölje, kérem. 
Ehhez joga van,  de ehhez nekem is jogom van, 
mint ahogy a fo lyó ira tára vonatkozóan élni  is 
kívánok vele.  Ez rám nézve is ugyanúgy kö
telező. Szívesen állok rendelkezésére,  hogy to
vábbi részletekről  beszélgessünk.

H.K. Köszönöm az ajánlatot. Alkalomadtán s z í ve 
sen élni fogok a lehetőséggel .

K  k  A  X A  A

Rövid hí r

Levelezőlap akciót ind ított  a magyar katol i 
kus katonai  szolgálatmegtagadók érdekében a Pax 
Christi nyugat-német katol ikus békemozgalom egy 
csoportja ez év szeptemberében az aacheni  kato
l ikus napokon. A levelezőlapok címzettje Dr. 
Cserháti József pécsi püspök, a Magyar Püspöki 
Kar t itkára, akit arra  kérnek, hogy járjon köz
ben a börtönbüntetésüket töltő katol ikus katonai  
szolgálatmegtagadók érdekében, hogy büntetésük 
letöltése közben is részesülhessenek le lkipásztor i  
ellátásban. (Cím: PAX CHRISTI-Gruppe Dortmund
c/o Franziska Börst inghaus, Postfach 15 04 62, 
BRD-4600 Dortmund 1.)
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PAUL M. ZULEHNER és WILDMANN JÁNOS 

A Bulányi-ügy: Ortodoxia vagy egyházpolitika?

A vita  már régóta tart, ám időközben az 
egyházpol i t ika területéről áttevődött a dogmatika 
területére. A szóban forgó v i ta Bulányi György 
magyar pia r ista  atyával  kapcsolatos, aki 400 
szorosan hozzá tartozó és ugyanannyi  lazábban 
hozzá kapcsolódó bázisközösség vezetője. Cl)

1. A magyar egyház és bázisközösségei: fordu
latokban gazdag történet

E bázisközösségek története (2) ,  ha a magyar 
egyházi  vezetéshez (3) való kapcsolatukat tekint
jük, fordulatokban meglehetősen gazdag (4) : a
I I .  vi lágháborút követoleg (5)  a kommunista 
hatalomátvétel után a püspökök támogatták a 
bázisközösségeket, mert olyan egyházi struktúrát 
láttak bennük, amely e l lenál lásra képes a meg
kezdődött üldözéssel szemben. Ezt a korszakot 
jelképezi az új rezsimmel szemben haj l i  thatatlan 
prímás, Mindszenty József bíboros.
- Új helyzetet  teremtett a kommunista állam és a 
magyar katolikus egyház vezetése közötti egyez
mény, amelyet Róma t i l takozása el lenére kötöttek 
1950-ben. Magyarország egyházának nagyon szűk 
mozgásteret engedélyeztek. Az egyház el len
szolgáltatása elsősorban abban ál l t ,  hogy az 
egyház ki je lentette : kész bei l leszkedni  az új
társadalmi rendbe, ami konkrétan azt is magában 
fog la l ta,  hogy az egyházi hatóságoknak kellett 
gondoskodniuk arról ,  hogy az egyházon belül 
semmi se történjék, ami nem tetszik az államnak. 
Az állam ezzel elérte, hogy az egyház e l lenőriz
hetővé és kiszámíthatóvá lett számára. Az egyházi  
vezetés a maga részéről  abban reménykedett, 
hogy i l y  módon legalább "kis lépések" útján
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biz tosí that ja  a fennmaradás lehetőségét  a magyar 
egyház számára. Ettől kezdve a bázisközösségekre 
nehéz idők következtek. Mivel az állam számára 
több szempontból kényelmetlenek vo ltak,  közvet
lenül üldözni kezdték, mert jövőve l  kecsegtető 
sejtjei  vol tak annak az egyháznak, amelyet az 
állam az "egyház és a val lás elhalásának" elmé
lete alapján a múlt r e l ikv iá i  közé sorolt. Ta g ja i 
kat kirakatperek eredményeként súlyos börtön- 
büntetéssel sújtották törvényel lenes szervezkedés, 
összeesküvés, i l l e t ve  az államhatalom megdönté
sére irányuló k ísér le t  vádjáva l .  A megegyezésnek 
megfelelően azonban egyszersmind rájuk neheze
dett a hierarchia  nyomása is.
-  Mindazonáltal a bázisközösségek a saját egyhá
zi vezetésük (á l lam ilag  e l rende lt )  nyomása el le 
nére Róma védelme alatt  képzelték magukat. E 
feltételezésük helyes is vol t ,  hiszen VI . Pál az 
Evange l i i  nuntiandi-ban (1975, 58.p . )  nagy re
ményt fűzött a bázisközösségekhez. Ehhez járult 
még, hogy a magyar kormány a helsinki  konfe
rencia után kénytelen volt  tö rvény i l eg  el ismerni  
az ENSZ álta l  deklarált  emberi jogok két "cso
magját" (76/8-as törvényrende let ) .  Ebből követ
kezőleg hivatalosan a püspökök hatáskörébe u- 
talták át a bázisközösségeket. A következő két 
esztendőben a püspöki kar megpróbálta a bázis
közösségeket az a.zokat vezető papok megbünteté
sével : azaz áthelyezésével  felszámolni. Meg kell
említenünk, hogy 1976-78 között minden báziskö
zösségi  i rányzat papja it ,  tehát a ma dicsért  
"regnumistákat"  is megbüntették. 1978-tól kezdve 
új "pol i t ikát"  a lkalmaztak a bázisközösségekkel  
szemben, nevezetesen különbséget  tettek a jó és 
rossz bázisközösségek között. A rossz bázisközös
ségek meghatározása ny i l vánva lóan ezúttal is 
egyházpol i t ika i  alapon történt: azok számítottak
rossznak, amelyek az egyházon belül  kevésbé 
voltak e l lenőrizhetők és a társadalmilag  lényeges 
ál lásfoglalásuk következtében el fogadhatat lanok 
voltak az állam számára. "Jó" bázisközösségnek 
ismerték el a "regnumistákat" ,  a Focolar i cso-
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portokat, valamint a karizmatikus és függet len 
csoportok egy részét; "rossznak" pedig mindenek
előtt Bulányi atya úgynevezett  bokorközösségeit 
minősítették és ezeket utasították el. Említést 
érdemel, hogy a többi báziscsoport nem vál la l t  
egyértelmű szol idaritást a bulányistákkal , noha - 
bár akarat lanul  -  az utóbbiak kárán jutottak 
előnyös helyzetbe.

Az összeütközésnek ebben a szakaszában va 
gyunk ma. Az időközben elhúnyt Lékai bíboros 
ezenfelül  igyekezett  a bulányistákat azáltal  is 
ellenőrzése alá vonni , hogy megpróbálta őket 
Bulányi atyától e lszakí tani .  Kudarcot val lottak 
azok a próbálkozásai , hogy Bulányit a piar ista 
rend közreműködésével el távol ítsák. Bulányi 
( részben meghamisított ) í rásainak magyarországi  
e l í té lése nem érte el a kívánt hatást, mert a 
piar ista rend római Klérus Kongregációival i g a 
zoltatni  tudta, hogy Bulányi atya nézeteivel 
teljes mértékben az egyházi  tanítás talaján ál l .  
Az érseknek mégis sikerült rávennie a Hittani 
Konregációt, hogy az elrendel je  Bulányi tanításá
nak fe lü lv izsgálatá t ,  amely még mindig folyamat
ban van és végső szakaszához közeledik. A 
v izsgálat  mindenekelőtt Bulányinak -  csak néhány 
gépírásos példányban forgalomban levő -  "Egy
házrend" c. í rására  irányul , amelyben Bulányi 
azt álmodja, hogy a holnap egyházának báziskö- 
zösségí struktúrája lesz. Nem kerüli  ki azt a 
kérdést sem, hogy kiket kellene az egyháznak a 
papi  h ivata lra  kiválasztan ia és erre a következ
tetésre jut: a papoknak olyan személyek köréből
kellene származniuk, akik,  már beváltak az evan- 
gel izációban és közösségek alapításában; olyan 
embereknek kellene lenniük, akik üldöztetésben 
is hűek maradtak az evangéliumhoz és nem 
hagyták, hogy az egyházellenes állam megtörje 
ger incüket. Bulányi itt magától értetődően fe l té
telez i,  hogy a püspöknek kell  e l fogadnia és 
fe lszentelnie őket.
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2. Élet a bulányísta bázisközösségekben

Mi az, ami a bulányistáknál  zava r ja  az 
államot és az egyházi  vezetést , amely a megegye
zések révén kötve van az államhoz? Ha egy  p i l 
lantást vetünk e közösségek mindennapi életére, 
v ilágossá válnak e közösségek sajátos vonásai . 
Központi szerepe van náluk a hegyi  beszédnek, 
és ezzel együtt  annak az igyekezetnek,  hogy egy 
ateista országban egy fa j ta  mintatársadalmat hoz
zanak létre, amelyben Isten országa megvalósul. 
Négy é le tszabályt  vezetnek le a hegy i 'beszédbő l :

A szegénység megvalósítása érdekében sokat 
tesznek a tagok a szegényekért  (a  fe j lődő orszá
gokban i s ) ;  a közösségek egyes tag ja i  amúgyis 
alacsony jövedelmük 10%-át, sőt némelyek még 
annál is többet fo rd ítanak a szegények támogatá
sára.
-  Ugyanebből az önzetlen magatartásból  követke
zőleg osztják meg -  Magyarországon amúgyis 
szűkös és gyermekeknek nem kedvező -  lakás- és 
é let fe l téte leiket  a következő nemzedékkel: a bu-
lányistáknak át lag négy-öt  gyermekük van.
-  Egyre többen tagadják meg a katonai szolgála
tot az erőszakmentesség jézusi követelésére hi
va tkozva .  Az a cél juk, hogy "szegényen és 
fe gyve r  nélkül" él jenek, mint Jézus.

Az "é le t  szolgálatában" kiscsoport ja iknak el
utasítanak mindenfajta uralkodást, a lávetettséget 
és megkérdőjelezhető engedelmeskedést; az ember 
csak Istennek tartozik engedelmességgel .  Ez e- 
gy ike  ama kevés kérdésnek, ahol Bulányi Lékai 
bíborossal  egyházon belül i  területen is el lentétbe 
került.

Érthető, hogy a kommunista Magyarország 
számára ful lánk a katonai szolgálatról  alkotott 
bulányísta e lképzelés. Ál lami, valamint hivata los 
egyházi  részről  egybehangzóan azt az érvet  ha l l 
hatjuk, hogy Magyarország honvédelmi képessége 
veszélybe kerülne, ha minden katol ikus magyar 
ezt a bulányísta tant követné. í g y  tehát a bu- 
lányisták az állam el lenségei ,  a megegyezés ér-
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telmében az egyháznak rendre kell  utasítania 
okét, ha pedig ellenállást tanúsítanak, akkor be 
kel l t i l tani  közösségeiket.

3. A fo vitapontok

Ennek a cikknek az írásakor több, még 
közöletlen eredet i dokumentum van előttünk, köz
tük a Hittani Kongregáció és Bulányi atya levé l 
váltásának dokumentumai is. Ezeknek az anya
goknak a tanulmányozásakor néhány érdekes 
szempont öt l ik szemünkbe: ezek közül némelyek
megfogalmazódnak, mások inkább hal lgatólagosan 
vannak jelen.
(1) Nyi lvánva ló az engedelmességgel kapcsolatos 
nézetel térés. Ezzel kapcsolatban bulányista kö
rökben kézről-kézre jár egy kis könyvecske -  
"Erény-e az engedelmesség?" - ,  amelyet Bulányi 
i r t,  és amelyik az egy ik  bázisközösség ajándéka
ként kerül tovább egy másikhoz. Az engedelmes
séggel  együtt  tárgya l j a  a hivatal  és a hierar
chia kérdését is. A bulányistáknak szemükre 
vetik, hogy h iva ta l -  és hierarchiaellenesek.  Az 
egyes ember lelki ismeretét  á l l í t ó la g  annyira a 
középpontba helyezték, hogy ebben a gondolat
körben egy  legi tim hierarchia számára al igha 
marad hely. Ezt mindenesetre közelebbről meg 
kell v i zsgá ln i :
( a )  Bulányi részletesen fe j teget i  azt a kérdést, 
hogy egy ( leendő bázisIközösségben kit h ív janak 
meg a papi  elöl járó h ivata lára.  Mérvadó kr i tér i 
umként azt je lö l i  meg, hogy olyan keresztény 
legyen,  aki maga az evangel izáció révén már 
megmutatta, hogy tud közösségeket a lap ítan i .  
Hogy egy i lyen személyt azután a szokásos módon 
a püspöknek kel l kézrátétel á l ta l  pappá szentel
nie, azt Bulányi nem vonja kétségbe.
(b )  Az engedelmesség és a lelki ismeret  kérdését 
nem lehet megérteni a magyar egyház belső hely
zetének ismerete nélkül. Az elhűnyt prímás és a 
bulányisták véleménye kibékíthetet lenül ellentétes 
abban a tekintetben, hogy milyen po l i t ikai  stra-
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téglát kövessen az egyház a kommunista Magyar-  
országon. Bulányí f igyelmeztette  Lékai  érseket, 
hogy ne járjon az állam kedvében, hiszen ez 
egyre inkább az államtól függő helyzetbe hozza 
őt. Harcolt azért , hogy kis előnyök érdekében 
(mint amilyen egy le lk igyakorla tos  háznak a 
megvalósítása vagy  la ikus,  önkéntes munkatár
saknak állami engedél lye l  történő teológiai  kép
zése, amelyeket éppen az engedély megadása 
révén az állam ellenőrzése alá tudott vonni )  ne 
nyomják el és ne semmisítsék meg azt, ami a 
magyar egyház jövőjének egyet len záloga:  a bá
zisközösségeket. Félt attól, hogy a kormány Lé
kait annak az ál lami pol i tikának engedelmes 
lakájává fogja tenni, melynek cél ja a val lás e l
halása és az egyház megsemmisítése. Az ate iz
musnak ugyanis nem más a cé l ja ,  amint Bulányi 
ezt az állam képviselő inek k i je lentéseivel  i gazo l 
ni tudja. Sőt mi több: legújabban még Rómát is
sikerült  rászedni, hogy a bulányisták ellen in d í 
tott el járással szolgálatot  tegyen az államnak.

Ezért a hie rarchiáva l  szembeni engedet lenség,  
a lelkiismeretre való hivatkozás nem je lent i  az 
egyház kormányzó hivatalának alapjában történő 
elvetését . Hiszen Bulányi minden püspöknek több
ször fe la jánlotta,  hogy kész egyházi  szolgálatot  
vá l la ln i ,  de ajánlata legtöbbször válasz nélkül 
maradt. Bulányí magatartása nem más, mint ha
tározott t i l takozás a prímás egyházpol i t iká jával  
szemben. Bulányisták ezért a börtönt is v á l l a l 
ják, de úgy vé l ik ,  hogy az ő keresztény maga
tartásukkal többet tesznek a magyar egyház jö
vőjéért ,  mint az egyházi  vezetés a "kis  lépések" 
megkérdőjelezhető po l i t ik á já va l .

Bulányi ennek a magyar egyház sajátos he ly
zetéből fakadó és nem e lv i  engedetlenségnek az 
igazolásánál konkrét esetekre is hivatkozhat,  a- 
melyek a bizalmat megmérgezték. Például 1982- 
ben egy járókelő az utcán a prímás kezébe nyom
ta az "Új Forrás" egy  számát, azzal  a meg jegy
zéssel , hogy ez az írás biztosan érdekeln i  fog 
ja. Ez a járókelő valószínűleg egy pap volt ,
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akit az ÁEH küldött. Lékai szakértőkkel vélemé
nyeztette az írást,  amelyről úgy tudta, hogy 
Bulányitól ered és teológusai véleménye alapján 
el í té l te  azt. Bulányit magát nem kérdezték meg 
ezzel az írássa l  kapcsolatban. Bulányi csak 
külföldön tudta közzétenni, hogy az írás hami
sí tvány.  Magyarországon ezt a hírt  nem lehetett 
nyi lvánosságra hozni, mint ahogyan nem hozták 
nyilvánosságra sem Bulányi védekezését, sem a 
piar is ta  rend generál isának poz it ív  á l lás fog la lá
sát. Az a mód, ahogyan Bulányit egy püspöki 
bizottság kikérdezte,  valószínűleg szintén nagyon 
elidegení  tőleg hatott rá, aki annyira érzékenyen 
ügyel a személyes lelki ismeretének sérthetetlensé
gére .
( c )  A bázisközösségek belső életének elemzése is 
igazo l j a ,  hogy mennyire nem akarják a bulá- 
nyisták a h iva ta l i  hatalom eltörlését . A "'bokori
ban fontos szerepet játszik a " le lk ivezető"  intéz
ménye. A bázisközösségek tagjainak a gyónásban 
pontosan számot kel l adniuk arról ,  hogy életük 
megfe lel -e a bázisközösség eszményeinek. Olyan 
körülmények ezek, amelyek más le lki  közösségek
nél (mint pl.  az Opus Dei-nél is )  megtalálhatók. 
Ezáltal a vezetőnek fontos, már-már autoritárius 
szerepe van a bázisközösségek életében.

(2) Érdekes vonása a bázisközösségeknek, hogy a 
szentírási  utópiákat á l l í t j á k  középpontba, í g y  
Jézusnak Isten országára vonatkozó igehirdetését 
és a hegyi  beszédet, és érdekes az a mód is, 
ahogyan ezeket a szövegeket megélik. Az ember
nek az az érzése, hogy a bulányisták kiválasz
tottaknak hiszik magukat, hogy a magyar egy
házban (egyedü l )  ők mentsék át a Biblia igazsá
gát az egyház elsötétülésének korszakán, mégha 
ok maguk türelmet és tiszteletet tanúsítanak is 
más irányzatokkal  szemben. Ebből magas et ikai 
igényesség következik. Isten országát már most 
meg kel l va lós í tan i ,  et ikai erőfeszí tések által  is, 
egy kiválasztott  mintatársadalomban. Ez a nagy 
et ikai  erőfeszítés et ikai  önmegváltásí elméletekhez 
köze l í t i  a bulányistákat. Történelmileg szemlélve,
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ebben a kiválasztottsági  tudatban, az et ikai  
tökéletességre való törekvésben, amit a csoport 
erős nyomása és a belső el lenőrzés is e lősegí t ,  
megjelenhetnek a szektásság tendenciái,  amelyek 
az anyaegyháztól  való e lsz igete lődéssel  járhatnak 
együtt . Ez az e lszigetelődés a bulányistáknál  
annál inkább bekövetkezhet, minél valószínűbb, 
hegy a Hittani Kongregáció e l í t é l i  őket. Erről az 
o ldal ról  tekintve egyházpo l i t ika i lag  az volna k í 
vánatos, hogy in teg ra t í v  erők szabadul janak fel 
és in teg ra t í v  folyamatok indul janak el. Ezeknek 
még az az előnyük is megvolna, hogy az ál lam
nak nem volna alkalma arra ,  hogy az egyházon 
belüli  egyébként természetes feszültségeket  fe l 
használ ja - természetesen hivata los ki je lentései
vel  el lentétesen -  va l láspuszt i  tó programjához 
( 6 ) .

4. Az egyházpolitika mint ortodoxia

A Lékai  bíboros és Bulányi atya közötti né
zetel térések közepette v ilágossá vált ,  hogy az 
elhúnyt prímás (és vele együtt  az egész püspöki 
kar )  az ortodoxia kérdéseivé tett egyházpol i t ika i  
kérdéseket és meg fordí tva:  egyházpol i t ika i  prob
lémákat csinált az egyházi  tanítás kérdéseiből .  
Halálát követően sokan azt remélték, hogy a Va
tikánnak az új helyzetben könnyebb lesz békés 
megoldást ta lálnia.  Úgy is látszott, hogy a Ma
gyar  Püspökkari Konferencia a Bulányi-ügyet  
f é l re te tt e .
(1) A pápa az elmúlt években bizonyos ki j e lenté
seivel ,  amelyeket a magyar püspöki karnak cím
zett, je lezte, hogy többé-kevésbé he ly te len í t i  
Lékap egyházpol i t ika i  koncepcióját.
(2)  Úgy tűnt, hogy Casaroli  á l lamtitkár Lékai  
bíboroshoz intézett levelében (1983- ápr. 30. ) ,  
finom érzékkel  el tudta kerülni , hogy tani tásbe l i  
kérdéseknek egyházpol i t ika i  jelentést  tu la jdon í t 
sanak .
(3) Ratzinger bíboros Bulányi atyához intézett
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első leveléből  (1986. jan. 31.) látszik, hogy az 
Bulányi tanításának pontos ismerete nélkül í r ó 
dott. A levél  a piar ista atyát szemrehányással 
i l l e t i  a hitbel i  tanítására vonatkozó téves, ve
szélyes és kétértelmű kije lentései  miatt és fe l 
szól í t ja ,  hogy vonja v issza azokat. Ratzinger 
levelének ny i lvánvaló pontatlanságait,  ellentmon
dásait lehetetlen volna mással magyarázni, mint 
a tények nem ismerésével . Bulányi atya 1986 
nagypénteki,  csaknem százoldalas válaszában 
mindezt részletesen ki fejtette.

A Lékai  bíboros halálát követő hónapok so
rán azonban -  az elvárásoktól eltérően -  kiéle
ződött a helyzet . Rómából származó és bizonyos 
magyar egyházi körök által  is megerősített érte
sülések szerint Miklós Imre, az AEH elnöke, 
maga látott munkához. Az egy ik oldalon kilátásba 
helyezte a Vatikán számára a magyar egyház 
helyzetének további javí tását  és közvet ítést  ígér t  
meg Róma és Prága között (amely viszony köztu
dottan nagyon feszül t ) .  Másrészt kifejezésre jut
tatta, hogy a magyar kormány követel i :  mielőbb
távol ítsák el Bulányit a magyar egyházból . A 
kormány mindaddig nem fog az esztergomi érsek 
kinevezéséhez hozzájárulni, amíg el nem ít é l ik  a 
sok gondot okozó piar ista atyát, i l letve amíg 
nem kapnak ígére tet  Bulányi e l í té lésére a Hittani 
Kongregációtól (p l .  a Ratz inger- levé l  nyilvános
ságra hozása révén) .  Ezenkívül a kormány köve
teli a magyar püspökkari  konferenciától, hogy 
tegyen közzé nyilatkozatot  a fegyveres  szolgálat  
kötelessége mel le tt .*  Az 1986. jan. 31—i
Ratzinger levél  nyi lvánosságra hozatala az emlí
tett szembeszökő hiányosságok miatt a l igha el
képzelhető (noha a publikálást magában a le vé l 
ben is kilátásba he lyezték) .

* A Püspöki Kar katonai szolgálattal  kapcsolatos 
ny i latkozata időközben megjelent ( l d .  Dokumen
tációk, 120. o lda l ) .
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Mindeme híreszte léseket megerősíteni látszik,  
hogy a Hittani Kongregáció prefektusa 1986. 
szept. 1—i dátummal újabb levelet  intézett Bulá- 
nyihoz. Hasonló tartalma van,  mint az elsőnek, 
de ez már "nyomdaképes":  a hiányosságokat és
ellentmondásokat helyesbítették vagy  teljesen el 
hagyták.  A levél  ismételten fe l s zó l í t ja  Bulányit, 
hogy v a l l j a  meg hűségét az egyház tanítása i - 
ránt. ő ennek a fe lszól í tásnak időközben a maga 
módján eleget  tett. Több jel arra mutat, hogy a 
vat ikáni i l letékesek nincsenek egy  véleményen 
ebben a bonyolult ügyben, amelyben keverednek 
egymással az egyházpol i t ika i  és az ortodoxia 
kérdései . A legutóbbi  jelek alapján azonban 
várható, hogy a "reálpo l i t ikus" Ratz inger-vona l  
jut érvényre.  Mindenesetre Miklós Imre, az AEH 
elnöke tárgyalásokat remél a Szentszék képviselő i  
és a magyar kormány között, "va lósz ínű leg  no
vemberben" (7 ) .

5- A bázisközösségek jövőjéről -  (nem csak) 
Magyarországon

Ezek a vázlatos elemzések mutatják, milyen 
sokrétű a bulányisták körüli  v i t a .  Mert e bázis
közösségek életének problémái is sokrétűek. E 
vi ták azonban többszörös gyümölcsöt teremnek 
majd:-
(1) Sokan tudatára ébrednek majd, hogy mennyi
re kérdéses a je lenleg i  magyar egyházi  vezetés 
opportunista pol i t ikája.
(2) Ki fog derülni  -  mégpedig összhangban az 
Evangel i í  nunt iand i-va l  a nagy la t in-amer ika i  
pasztorál is dokumentumokkal, a fü löp -sz ige tek i , 
ázs iai  és a fr ika i  keresztények tapasz ta la ta iva l  
hogy az egyház e levensége szempontjából nélkü
lözhetetlenek a bázisközösségek, kiváltképp az 
elnyomás, az üldözés v iszonyai  között. i gaza  
lesz Bulányinak, hogy a keresztények hálószerű 
kapcsolatrendszere alapvető fe l téte le  ama keresz
tények elevenségének és cselekvőképességének,
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akik készek életükbe átültetni az evangéliumot.
(3) Mindazonáltal meg fog mutatkozni az is, 
hogy a bázisközösségek ereje attól is függ,  va 
jon egységben maradnak-e a nagy egyház közös
ségével . A leválás, a társadalmi elszigete lődés és 
ezzel együtt  a szektásodás tendenciái többet ár
tanak, mint használnának a bázisközösségek ü- 
gyének.
(4) A bázisközössegek azzal  fogják szolgálni  az 
egyházat, hogy az evangél ium követelményeit 
összekapcsolják a tagok konkrét életével  és ez
által  jelenvalóvá teszik az evangélium erejét az 
egyházban. A bázisközösségek az egyház tüskéjé
vé lesznek (8 ) ,  mert az egyház mindig ki van 
téve annak a veszélynek, hogy túlságosan is 
alkalmazkodik a viszonyokhoz és opportunista 
módon belefárad az e l lenál lásba.
(5) Az egyház azzal  fogja szolgálni a báziskö
zösségeket, hogy bátorító kr i t ikájával  megvédi 
őket a hamis kiválasztottság-tudat ki fej lődésétől,  
attól, hogy túl nagy súlyt helyezzenek az etikai  
erőfeszítésekre, attól, hogy elhamarkodva, rövid 
úton, elegendő hozzáértés nélkül (azaz fundamen
tal ista és nem ritkán integral i sta módon) cselek
vési recepteket vezessenek le a Bibliából a mai 
kor számára. Ezáltal az egyház megóvhatja bá
zisközösségeit a hamis mártí rságtó l , és sza
baddá teheti őket arra mártírságra,  amely a
bűnnel, az igazságta lanságga l  és a szeretetlen- 
séggel szembeni hajthatat lan el lenállás következ
tében vár a keresztényre.

Megjegyzések

(1.)  Bulányi György piarista atyát (szül. 1919.) 1952-ben 
kiscsoportok körében végzett munkájáért életfogytiglani bün
tetéssel sújtották, 1960-ban amnesztiával szabadult. A hetve
nes évek közepe óta nőtt a feszültség Bulányi, valamint 
Lékai bíboros, a magyar püspökkari konferencia és a római 
Hittani Kongregáció között. A fo vitapont a fegyveres 
szolgálat megtagadása a lelkiismeretre, és az evangéliumra 
való hivatkozás alapján.
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(2. )  v.ö. :  J. Wildmann, Katholische Basisgruppen in Un
garn, in: Christliche Basisgemeinden in Osteuropa (Proble
me des Friedens. Information, Dokumentation, hg. von Pax 
Christi) Frankfurt 1983, 32-43*- M. Tomka, der Kirchlich-ge
sellschaftliche Kontext der christlichen Basisgruppen in Mit
telost-Europa uo. , 4-19-
-  H.H. Hücking, Katholische Basisgruppen in Ungarn, in: 
Kirche von Untern, Alternative Gemeinden. Modelle, Erfah
rungen, Reflexionen, hg. von H. Frankemölle (Gesellschaft 
und Theologie, Abt.: Praxis der Kirche, 37), München-Mainz 
1981, 189-211,

(3- )  v.ö. :  E. András, Die ungarische Kirche im Spannungs
feld von Loyalität und Opposition, in: Stimmen der Zeit 109 
(1984) 89-98. -  u.a . ,  Die Kirche in Ungarn, in: Religions
freiheit und Menschenrechte. Bilanz und Aussicht, hg. v. P. 
Lendvai, Graz-Wien-Köln 1983, 150-164. -  u.a.  Erneuerung
durch Gesundschrumpfung? Die Situation der katholischen 
Kirche in Ungarn, in: Stimmen der Zeit 196 (1978), 435-444.

(4- )  Magyarországi egyháztörténelemről: v.ö. :  E. András, J. 
Morel, Bilanz des ungarischen Katholizismus, Kirche und 
Gesellschaft in Dokumenten, Zahlen und Analysen, München 
1969.
-  Ungarisches Kirchensoziologisches Insitut (UKI) ,  Handbuch 
des ungarischen Katholizismus ( UKl-Berichte über Ungarn),  
Wien 1975, J1984.

Kirche im Übergang. Die katholische Kirche Ungarns 
1945-1982. Gesammelte Studien des Ungarischen Kirchensozio
logischen Institutes, hg. v. E. András u. J. Morel (UKI-Be-  
richte über Ungarn 1982/83), Wien 1982.

(5. )  Az állam és egyház viszonyáról a történelemben és a je
lenkorban: M. Raskay, Die Undifferenziertheit von Kirche
und Staat in Ungarn vor dem Zweiten Weltkrieg, in: Conci- 
lium 18 (1982), 221-224.
-  E. András, Das 'Cultural Lag'  von Ungarns Gesellschaft 
und Kirche in der Nachkriegszeit, in: Concilium 18 (1982), 
224-228.
-  A. Glater; Rotbuch der verfolgten Kirche, Veröffentlicht im 
Auftrag der "Kommision für die verfolgte Kirche' der in
ternationalen katholischen Organisationen, Recklinghausen 
1957, 303-366 (Die Verfolgung der katholischen Kirche unter 
dem kommunistischen Regime in Ungarn).
-  0. Luchterhandt, Organe des Taates zur Kontrolle der 
Kirchen. Die Religionsaufsichtsbehörde in kommunistischen 
Staaten, in: Herderkorrespondenz. 38 (1984), 262-268.

16. ) v .ö. :  Sorge über "politischen Mißbrauch' einer Ent
scheidung Roms in 'Fa l l  Bulányi", in: Kathpress, 23.6.1968.
8.

17. ) A jelen helyzetről: F. Gansrigler, Ratzinger am Bulá-
ny i -Ba l l . Briefwechsel mit dem ungarischen 'Häretiker' ,  in:
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Die Furche 42 (17.10.1986) -  Ehhez még: hírügynökségek
jelentései, mint pl. a Kathpress jelentései Bécsből 1986-ban: 
Ungarn: Religion doch kein 'Opium des Volkes?" (6.10.)
' Ich empfinde niemandem gegenüber Haß oder Mißgunst". 
Kardinal Mindszenty und die Rolle der Kirche beim Un
garn-Aufstand 1956 (16.10.)

Ungarn: 36 Monate Kerker für Wehrdienstverweigerer
( U . 1 0 . )

-  Ungarn: Bald Lösung im "Fall Bulányi?" (20.10.)
-  "Wehrdienst ist Sache des Staates und nicht der Kirche."
A magyar püspökkari konferencia nyilatkozata a katonai 
szolgálatról: "Wehrdienst kann weder verweigert noch ver
urteilt werden' (21.10.)
-  Ungarn: Droht Priester wegen Unterstützung der 'Bulányi-  
sten" nun die Entlassung? Er hatte einer der Basisgemeinden 
das Pfarrhaus für Exerzitien zur Verfügung gestellt 
(24.10.).

(8. )  v.ö. :  P. M. Zulehner, Zur Praxis der Befreiung. Die
Probleme der Dritten Welt werden auch unsere sein, in: 
Mach und Ohnmacht auf den Philippinen. Kirche der Befrei
ung als einigende Kraft, hg. von F. Köster u. P. M. Zu
lehner, Olten 1986, 147-177.

K X

Rövid hírek

Az emberi jogokért küzdő csoportok önállóan te
vékenykednek tovább az NDK-ban, miután az 
emberi jogok szemináriumának működését egyházi  
részről lemondták. Az új bizottság több csoport 
munkáját fogja össze. A tagok az egyes országok 
helyzetére és fe j lődésére koncentrálva az egyház 
és az emberi jogok, az emberi jogok és az 
igazságszolgáltatás,  az emberi jogok és a kato
naság viszonyát v izsgá l ják.  A béke értékelésében 
egyre inkább tudatosul a béke és az emberi jo
gok szoros összefüggése. Az NDK evangélikus 
egyházszövetsége képviselőjének nyi latkozata 
szerint az európai biztonsági és együttműködési 
értekezlet  (Hels inki )  záródomentumában követelt 
emberi kapcsolatok megjavítása a felosztott 
Európában nem valósult  meg kellőképpen. Az 
evang.  egyházszövetség svájci,  emberi jogokkal 
foglalkozó ülésén Günter Krusche képviselő ki je 
lentette, hogy az egyház képviselőinek ki kell 
á l lniuk azok mellett, akiket jogaikban megsér
tettek .
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SZEMÉLYEK ÉS HÍREK

DOKUMENTÁCIÓK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata
a katonai szolgálatról

Az utóbbi időben többször hangzott el vád a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar ellen itthon, még- 
inkább külföldön nyi lvánosan is, hogy nem törő
dik azokkal,  akik egyéni  le lkiismeretükre h iva t 
kozva megtagadják a katonai szolgálatot  és ezért 
az ál lami törvények értelmében büntetésben ré
szesülnek. A felhozott vádakban az is szerepel,  
hogy a Püspöki Kar nem a I I .  vat ikáni  zsinat 
szerint cselekszik.  Az sem ha l lgatható  el, hogy 
a különböző vádakban po l i t ikai  megfontolások is 
szerepelnek.

A Püspöki Kar mindenben, í g y  a kötelező 
katonai szolgálat  kérdésében is a katolikus egy 
ház, a I I .  vat ikáni  zsinat tanításának alapján 
ál l .  A katolikus egyház szociális tanítása va l l j a ,  
hogy az ál lamnak joga és kötelessége a haza 
védelme, az állampolgárok javának szolgálata,  a 
közbiztonság, a nemzeti és erkölcsi értékek fenn
tartása; ugyanakkor megkívánhatja az ál lampol
gároktól mindazt, amivel a reá háruló kötelessé
geket és jogokat végreha jtan i ,  megvédeni, bizto
s í tani  tudja. Ide tartozik a katonai szolgálat  
i s .

A I I .  vatikáni  zsinat "Az egyház a mai 
v i lágban"  c. dokumentumában (Gaudium et Spes) 
is kénytelen volt a katonai szolgálat tal  f o g la l 
kozni. Ezt olvassuk a 79. pontban: "A háború
még nincs kiküszöbölve ebből a v i l ágbó l  és míg 
a háború veszélye fennáll s nincs i l letékes és 
megfelelő hatalommal ellátott nemzetközi tekin
tély,  addig nem lehet megtagadni  a kormányoktól 
az igazságos védekezés jogát, fe l téve ,  hogy már 
kimerítették a békés megegyezés minden lehetősé
gét. Az államok vezetői és mindazok, akik osz-
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toznak velük közügyekért  vá l la l t  felelősségben, 
kötelesek tehát megvédeni a rájuk bízott  népek 
létérdekeit  és ezeket a komoly ügyeket valóban 
komolyan kel l in tézni . "  A zsinati  tanításból 
következik,  hogy a katonai szolgálat  kötelezett
ségét nem lehet e lutasítani  vagy  e l í t é ln i .

A katonai szolgálatot  te l jes i tőkről  ugyanitt ezt 
olvassuk: "Akik pedig katonáskodva szolgálják
hazájukat, ne másnak tekintsék magukat, mint 
olyanoknak, akik a népek biztonsága és szabad
sága felett őrködnek. Ha szolgálatukat ebben a 
szellemben végzik ,  a béke megszilárdításához já
rulnak hozzá." A zsinat i  tanítás i lyen formában 
a katonai szolgálatot jónak nevezi megfelelő 
fel tételek mellett, amelyekhez mindenekelőtt hoz
zátartozik, hogy a szolgálat  a biztonságra, a 
népek szabadságára és a béke megszilárdítására 
irányul jon, vagy is  a népek igazságos önvédelmé
re és nem más nemzetek leigázására. Mindez 
következik a haza szeretetének és a haza védel
mének a kötelezettségéből.

A jelen század véres háborúi és emberáldoza
tai váltották ki a f iatalok nemzedékéből azt a 
hatalmas békevágyat,  amely meg akar szabadulni  
minden háborútól és lelki ismeret i alapon egyesek 
megtagadják a katonai szolgálatot. A zsinati  
okmány erre is ki tér : "Méltányosnak látszik to
vábbá, hogy a törvények megértőén intézkedjenek 
azokról , akik lelki ismeret i  okokból nem fognak 
fegyver t ,  de készek békés formában szolgálni  az 
emberek közösségét. "

A konkrét fe ladatok megál lapítása és meg
szervezése a haza védelmében nem az egyház, 
hanem az állam fe ladata .  A Magyar Népköztár
saság alkotmánya értelmében minden ál lampolgár
nak kötelessége a haza védelme. Az eddig történt 
megbeszélések is megerősítették, hogy hazánkban 
katonai szolgálat  kifejezetten a haza védelmére, 
a béke fenntartására, a közbiztonság megerősíté
sére irányul .

A katonai konfliktus félelme viszont v a la 
mennyi jóakaratú ember feladatává és kötelessé-
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gévé teszí, hogy minden lehetséges törvényes 
eszközt fe lhasznál janak a béke biztosí tására,  
fenntartására. Öröm mindnyájunk számára, hogy 
az elmúlt negyven esztendőben minden feszültség 
el lenére Európában nem volt háború, amelyben 
jelentős szerepe volt a népek béke -akaratának,  a 
felelős vezetők meggondoltságának. A katol ikus 
egyház h íve i  nem feledkezhetnek meg arról  a 
sajátos fe ladatukról  sem, hogy imával, engesz
telő ss el kiérdemel jék I s lentől a békét. Val l juk,  
hogy a béke Isten nagy ajándéka,  amelyet
egyéni  buzgó életünkkel kell  kieszközölnünk. Er
re ösztönöz az idei béke-év;  erre ösztönöz Szent
atyának fe lh ívása  is, aki a v i lág  valamennyi  
vallásának a képviselő i t  közös imanapra hív ta  
össze. Sok imával és áldozattal  megalapozottan 
szálljon sz ívünkből  a szentmisében fe lhangzó kö
nyörgés: " Isten Báránya, te elveszed a v i lág
bűneit: adj nekünk békét ! "

Budapest, 1986. október 17-én

A Magyar Katolikus Püspöki Kar

Az erőszakmentességet képviselő magyarorszá
gi kisközösségek hitvallása

1961 tavaszán a magyar katol ikus kisközössé
gek 120 letartóztatott  tag jára várt  súlyos bí rósá
gi í té le t .  1961. márc. 15-én pedig a magyar ka
tolikus Püspöki Kar a sajtóban közzétett, a 
templomokban fe lo lvasott  kör levelében nemcsak az 
állam, hanem az Egyház e l lenségeinek is n y i l v á 
nította ezeket a letartóztatott  h it va l l óka t .  Ezzel 
a Püspöki Kar az egyházüldözők oldalára  á l l t .  E 
magatartása fo lytatásaként 1986. okt. 23-án, az 
1956. évi  magyar fe lkelés 30. évfordulóján,  az 
ate ista sajtó nyi lvánosságra hozza a Püspöki Kar 
Nyi latkozatát , amelyben elhatárolja magát azok
tól, akik lelkiismereti okokból megtagadják a
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katonai szolgálatot . Történik ez akkor, amikor 
száznál jóval  több, különböző felekezetekhez tar
tozó személy szenvedi súlyos büntetését a magyar 
fogházakban és börtönökben szolgálatmegtagadás 
miatt. Jelen Hitvallásunkkal az egész v i lág színe 
előtt el akarjuk határolni magunkat a Püspöki 
Kar egyházüldöző Nyilatkozatától,  és szolidari tá
sunkat akarjuk ki fejezni mindazok iránt, akik a 
múltban, a jelenben s a jövőben súlyos szenve
dések árán is hűségesek maradnak Jézus paran
csához: Szeressétek el lenségeiteket!

A Nyilatkozat  azt á l l í t j a  magáról, hogy a I I .  
Vatikáni Zsinat álláspontját képv isel i .  Idéz is a 
Gaudium et Spes konstitució 79- pontjából, a- 
melynek tárgya:  hogyan lehet gátat vetni a
háború embertelenségeinek, hogy aztán a 80. 
pontban te l jességgel  elhatárol ja magát a mai 
totális háborútól. 12 sornyit idéz a fenti 79- 
pontból a katonai szolgálat megengedhetosége 
mellett, s a l i g  három sornyit a szolgálatmegta
gadás mellett. Előbb idézi  a katonai szolgálatot 
támogató sorokat, és csak azután azt, ami a 
szolgálatmegtagadás mellett szól, jól lehet a 79- 
pont éppen fo rd ítva  jár el. A Nyilatkozat  
glosszázza is a katonai szolgálat  tárgyában idé
zett zs inati  szövegrészt:  "A katonai szolgálat
kötelezettségét nem lehet e lutasítani  vagy  e l í t é l 
n i . . .  A zs inat i  t an í t á s . . . a  katonai szolgálatot 
jónak n e v e z i . . . "  E megál lapítás után idézi a 
három sort a szolgálatmegtagadásról ,  de azt már 
nem glosszázza. Azaz nem közli , hogy a szolgá
latmegtagadást nem lehet e lutas ítani ,  vagy  e l í 
t é ln i . . .  A zs inati  tanítás a szolgálatmegtagadást 
jónak n e v e z i . . . ,  pedig éppen ez jelentette a 
zs inati  tanításban a döntő és előremutató újdon
ságot. Ha a Zsinat e lutasítaná a szolgá
latmegtagadást, akkor nem dicsérné a súlyos 
áldozatokat vál la ló parancsmegtagadókat,  s nem 
kívánná,  hogy a törvények humánus módon jár
janak el a szolgálatot megtagadókkal szemben. 
Mindezek alapján:  a Nyilatkozat egyértelműen
ellentétben á ll a Zsinat tanításával.
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Említést tesz továbbá a Nyi latkozat  a Püspöki 
Kart érő vádról ,  hogy nem törődik a szolgálat
megtagadókkal  . Erre a vádra a Nyi latkozat  még 
több alapot ad, mert még nehezebbé teszi a 
szolgálatmegtagadók helyzetét . Eddig ugyanis hi
vatkozhattak a bírósági  tárgyalásokon a Zsi
natra,  melynek tanítását a fe lo lvasott  szövegek 
alapján ügyész és b í ró  nem v i ta t ta ,  csak f i 
gyelmen k ívü l  hagyta azon az alapon, hogy Lé
kai bíboros az el lenkezőjét  prédikálta a magyar 
főtemplomokban és a sajtóban. E Nyilatkozat  
zsinatértelmezése után még kevesebb súly lesz, 
ha bil incsben levő testvéreink majd a Zsinatra 
hivatkoznak. A Nyilatkozat első gyümölcsei már 
be is értek: megjelenésével egyidoben í t é l ték el
két újabb szolgálatmegtagadó katol ikus testvé
rünket; mindkettőt nem a szokásos fogházra,  
hanem a súlyosabb "börtönre" .  I f j .  Pé l ler  József 
18 havi  szolgálatmegtagadás miatt 36 havi ,  Szá
la i  Imre 6 hónapi szolgálatmegtagadás miatt 24 
havi  büntetést kapott. Az edd ig i  j oggyakor la tban  
a kétszeres időre í t é lés  is súlyos í té letnek 
számított, négyszeresre pedig még nem volt  pél
da. Visszakívánhatnánk a rég i  szép időket , ami
kor még nem törődtek velünk püspökeink!

A Nyilatkozat  azt á l l í t j a  magáról,  hogy a 
katol ikus Egyház tanítása alapján á l l .  Előttünk 
fekszenek különböző országok ( Í r o r szág ,  Hol lan
dia, NSZK, USA, NDK, s tb . )  püspöki kara inak az 
elmúlt években ny i lvánosságra  hozott e tárgyú 
ny i la tkozatai ,  amelyekkel  éles el lentétben ál l  a 
magyar katolikus Püspöki Karé. Ennek igazolásá
ra csak a kelet i tömbhöz tartozó NDK-belí ny i 
latkozatból  idézünk: "Szeretnénk t iszte letünket
ki fe jezni  azok iránt, akik va l l ás i  okokból a 
fegyveres  katonai szolgálatot  megtagadják".  E 
katol ikus püspökkari  ny i la tkozatok fényében is 
abszolút egyértelmű, hogy a Nyilatkozat ellentét
ben á ll a katolikus egyház tanításával. A nem
gy i lkolás emberi jogát v i ta t ja  el tőlünk a Nyi
latkozat , pedig ezt a jogot Lenin 1919. jan.  
4-én, tehát az orosz forradalom legválságosabb
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napjaiban is biztosí totta a szolgálatot val lási  
okokból megtagadók számára. A Nyilatkozat  70 
évve l  később katonáskodást akar igazolni ,  pedig 
az emberiség nagy gondolkodói ma már egyönte
tűen va l l ják ,  hogy csak az erőszakmentesség 
által  menekülhet meg az emberiség a totális 
háború végső katasztrófája elől.

A Nyi latkozat  "az eddig történt megbeszélé
sekre" hivatkozva megál lapít ja,  hogy hazánkban 
"a katonai szolgálat  kifejezetten a haza vé
delmére és a béke fenntartására. . .  i rán yu l " . Mivel 
az " i rányul"  jelenidő, s a jelenidő csak múló 
pi l lanat,  ezért a Nyilatkozat  vagy  a múltról 
vagy  a jövőről  vagy  mindkettőről beszél. A 
múltra vonatkozóan a Püspöki Kar is jól tudhat
ja, hogy 1956-ban a katonák egy része a fe lke
lők mellé á l l t ,  más része az azt leverők mellé; 
és hogy 1968-ban hadseregünk bevonult Cseh
szlovákiába leverni  az ottani felkelést . Ami pe
dig a jövőt i l l e t i ,  mindenki tudja, hogy orszá
gunk a varsói  szerződéshez tartozik, s hogy 
hadseregünknek kötelessége segítséget nyújtani a 
tagál lamoknak. Minden állam a béke fenntartá
sára hivatkozva tart fenn hadsereget , s az 
emberiség élete mégis tele van a békét megsem
misítő háborúkkal. Ezért a történelmi tényekkel 
szemben ál ló "megbeszélések" semmiféle alapot 
sem nyújtanak ahhoz, h o g y  püspökeink gyakorol
ják tanítói  tisztüket. A Nyilatkozat tehát szemben 
áll a tényekkel is, mégpedig jól átlátható po l i t i 
kai okok következtében.

Végül a Nyilatkozat ellentétben á ll önmagával 
is, mert befejezésképpen még " Isten Bárányára" 
is hivatkozik,  akiről pedig abszolút egyértelműen 
köztudott, hogy hüvelyébe dugatta a kardot, és 
hogy minden kard kikapcsolása ál tal  ígér te ne
künk a békét.

Csodálkozunk-e, ha a kormány szóvivője az 
összes napi lapokban nagy ovációval nyugtázta a 
Nyi latkozatot? A magyar katolikus Egyházért bör
tönáldozatra is kész "bárányok" pedig aggódva 
fordulnak a Vatikán felé: a magyar püspökök
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Lékai  bíboros nélkül is tovább fo lyta that ják a 
"kis  lépések" pol it ikáját?

Az emberiség sorsáért aggódó minden j óakara-  
tú emberhez, s ezeken belül a Jézusra f i g ye lő  
keresztények közvéleményéhez fordulunk seg í tsé 
gért:  tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak
érdekében, hogy püspökeink hűségesek legyenek 
a Zsinat, az Egyház és Jézus tanításához, és 
hogy "törődjenek a bárányokkal"  ( vö  Ján 10,13).

Budapesten, 1986. november 5-én

Barcza Barna, káplán
Hampel Károly, mérnök
Benyhe Jánosné, professzor
Király Ignác, asztalos
Bulányi György,  piar is ta
Kovács János, plébános
Bulkai Tamás, mérnök
Kovács Teréz, nyelvész
Dombi Ferenc, plébános
dr. Merza József, matematikus
Ferenczi András, v i l lanyszere lő
Mlecsenkov Angel , technikus
Gromon András, plébános
Simonyi Gyula, matematikus
Gyombolai Mártonné, tanárnő
Turiák I ld ikó ,  egészségügyi  dolgozó
Vadas Éva, szociál is gondozó

Rövid hírek

Csehszlovákiában is léteznek magyarországihoz 
hasonló bázisközösségek, jelentette a KATHPRESS 
osztrák katol ikus sa jtóhí rügynökség.  A magyar 
Bulányi György p ia r is ta  szerzetes á l ta l  vezetett  
közösségekhez hasonlóan a csehszlovákiai  csopor
tokban is jelentős szerepet játszik az erőszak- 
mentesség megval lása,  ami esetenként a katonai 
szolgálat  megtagadásához is vezet . Bizonyos e g y 
házi körök üdvözl ik a báziscsoportok terjedését ,  
mert " va l lá s i  reneszánsz" megjelenését látják 
bennük.
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OLVASÓINK LEVELEIBŐL

Az Egyházfórum első számának megjelenése után Olvasó
ink közül sokan ragadtak tollat, hogy megírják véle
ményüket az új lapról. Kaptunk leveleket Magyaror
szágról, Nyugat-Európából és a tengeren túlról; egyhá
zi vezető személyektől, papoktól és világiaktól egya
ránt. Valamennyi levél közlése csaknem egy egész szá
mot megtöltene. Az ismétlődések elkerülése végett és a 
rendelkezésünkre álló szűk hely miatt csak néhány 
jellemző részletet választhattunk ki belőlük. Folyóira
tunk kiadását az első szám megjelenése után valameny- 
nyi levélírónk üdvözölte (ezt megelőzően négyen- 
egyikük sem Magyarországon él - helytelenítették lap
kiadási tervünket). Négyen kifogásolták a Dokumen
tációk közlését. A négy levél közül háromból idézünk, 
a- negyedik írója -  egy püspök -  nem járult hozzá 
részletek közléséhez. Olvasóink többsége azonban a 
Személyek és hírek c. rovat és a Dokumentációk 
további folytatását kéri.

' . . . é n  például zsákutcának vélem a hírek és dokumentációk 
egész műfaját, az azokban foglalt személyek és események 
pozitív vagy negatív értékelésétől teljesen függetlenül, csak 
magát a műfajt véve tekintetbe. Ugyanis tévedés azt gondol
ni, hogy bármiféle mai dokumentum alapján bármiről a mi 
tárgyköreinkben akárcsak megközelítő véleményt is ki lehet 
alakítani. A személyeknek és eseményeknek sokszor évtize
dekre visszanyúló előtörténete van, amiknek nemcsak a pub
likálására nincs hely, de legkényesebb pontjaikban leg
többször nem is hozzáférhetők. . .Vigasztalásul azonban, úgy 
nézem, hogy ebben az önkorlátozásban egy katolikus lap 
csak nyerhet... A kereszténység krisztusit jelent, a krisztu
si tanítás valósításának állandó keresését.. . lapjaink sokkal 
kevésbé foglalkoznak magával az Evangéliummal, mint annak 
hirdetésével, gyakorlatilag kevésbé Krisztussal, mint saját 
magukkal. Alig lehet találkozni egyszerűen csak teológiával, 
kereszténységgel, hanem ezeknek csupán különböző jelzős 
formáival, ahol valójában a jelzők, és azok egymással való 
birkózásai a fontosak. Ezt pedig vég nélkül lehet folytat
ni, mert a tetszőleges jelzők épp a döntő és meghatározó 
főneveket -  teológia, kereszténység -  szorították háttérbe. 
Ennek a jelenségnek egy másik megnyilvánulása, mikor újra 
és újra tárgyalják a kereszténységnek ehhez, vagy ahhoz 
való viszonyát. . .  Azután tele vagyunk csoportdinamikával és 
más szociológiai módszerekkel, tehát az Evangélium ürügyén 
végzett szubjektív játékokkal, mikből éppen csak az Evan
gélium marad ki.. .Még tovább menve, ebben az összképben 
lépett a lelki élet helyébe a pszichológia, a zen és a jóga, 
a lelki vezetésébe pedig a tesztek vagy a 'visszatükröző" 
módszer... A zsinatra való hivatkozás is a magyar világnéze-
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ti sajtóban ma épp úgy sikk, mint a világ más tájain i s . . .  A 
szinódus nyomán megjelent súlyos mérlegelések sorából azon
ban más társadalmak olvashatják például Ratzinger, Hans 
Urs von Balthazar, Lubac, W. Kasper, J. Grootaers köteteit, 
a magyar társadalom azonban nem. Pedig közismert, hogy a 
Vigília első évfolyamainak a 30-as években milyen hallatlan 
fontosságuk volt a magyar katolikus társadalom fejlődésére, 
épp azért, mert íróik nagy önmérséklettel elsősorban nem 
maguknak kerestek teret, hanem hozták az akkori világegy
ház legmélyebb és legátfogóbb értékeit. Erre az átfogó 
szemléletre -  csak éppen a mai szükségletek szerint 
kellene ráállni. A világegyház gazdag anyagából szerkeszte
ni társadalmunk számára azt, ami hiánybetegségein segíthet. 
És sokkal kevésbé megírni akarni azt, ami belőlünk vagy 
baráti körünkből kívánkozik ki, és azért, mert kikívánko
zik, s nem mert kérik, várják, követelik tőlünk!
Mindezekből kitűnik, hogy magam fejcsóválva nézném azokat 
a ' többeket' ,  akik azt kérdezik, hogy mi szükség van ' egy '  
újabb magyar nyelvű egyházi lapra? Szerintem ugyanis még 
' többre" lenne szükség. Persze, csak akkor, ha tényleg, és 
Krisztus értelmében és stílusában, ' egyház i ' . . .  És ha egyszer 
az Úr olyanná formálta prófétája arcát, mint a gyémánt és a 
kőszikla (Ez 3,9)i akkor talán nem barátságtalan dolog azt 
kívánni egy újonnan induló lapnak, hogy legyen arca, s az 
legyen átfogó, éles és krisztusi!

Lénárd Ödön'

".. .Nem sza-bad az egyéni, vélt vagy valós, sérelmekre gon
dolni! Hiszen mindenkinek van több-kevesebb jó és rossz 
vagy kevésbé jó és rossz benyomása! De ki fogja megma
gyarázni annak a bizonyos^ L.M.-nak,  hogy amikor ő elfo
gadta az Úr hívását, az Úr neki nem virágokkal kirakott 
utat ígért, hanem keresztjét ajánlotta, mert így hívta:  
"jöjj, kövess engem!" A keresztet, amelyet kapok -  pedig -  
sohasem én válasszam meg, mert a hívásnál és annak elfo
gadásánál, annak elfogadásával mindent odaadtam és mindent 
vállaltam! Szegény, nagyon szegény az a pap, aki így 
kesereg, ahelyett, hogy a vállalt keresztet boldogan átölel
né! -  K.Gy. keservéhez pedig az a válasz: a szabály -
nálunk a Kresz! -  mindenkire vonatkozik. Ezt tudva 
K.Gy.-nek át kellett volna_ szerveznie valamit ahhoz, hogy 
bele ne tudjanak kötni. Éppen 'nekünk'  kell nagyon vi
gyázni, hogy betartsunk lehetőleg minden szabályt, mert aki 
a kicsiben nem hű, az a nagyban is könnyelmű lesz! Na és 
K.Gy. azt hiszi, hogy így megmásítják az ellene hozott 
határozatot?"

V.K., Bp.

". . .Sok-sok kritikus észrevételt akartam tenni régebben, de 
a bevezetés meggyőzött, hogy a véleménykülönbségek ebben 
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a lapban természetesek, sót szükségesek. Nagyon gyümöl
csöző jövőt várok a további példányoktól. Munkájukat kísér
je Isten áldása. Lipien Mihály ügyében a fentiek ellenére 
van megjegyezni valóm. 1.) A 'Személyek és hírek" rovat 
elején 'nagy  betűkkel' külön is közölni kellene, hogy a lap 
nem képvisel egységes állásfoglalást. 2.) Még ezek után is 
ki kellene szúrni az olyan ballépéseket, melyet Lipien 
tesz a 92. oldalon, amikor a püspökök nevét közli. A 
dolgot teljesen indiszkrétnek tartom. 3-) A nyilatkozatot nem 
érzem krisztusinak. Kicsit öntelt, lázitó. De ami legfőbb 
probléma benne, hogy hiányzik szelleméből Jézus kiemelt 
parancsa, a szeretet.

G.Z, Pécs
X X X

'...Köszönöm az "Egyházfórum' megküldését. Jól sikerült 
számi Ha ez a nívó marad, sőt emelkedik -  hiszen téma 
mindig lesz bőven - ,  akkor nagy érdeklődésre számíthat. 
Gratulálok 1 . . .  Hí re Kocsi Györgyről meglepett. De jellemzi 
az otthoni világot, ahol egyes túlbuzgó hivatalnokok ilyen 
túlkapásokra képesek. Utána mindenkinek csak kellemetlen. 
Az egyikek félnek a presztízs elvesztésétől, másikok ne 
képesek a kérdést emberi módon eldönteni, és az egész csa 
'p iszkálódás', illetve vallásüldözés lesz. A híradás, közzé
tétel ilyen esetekben nagyon jó . "

S.J., katolikus pap, NSZK
Kit«

"...Olvastam cikkét és a többit is. Nagyon jónak tartom. 
Remélem, lesz még folytatás! Furcsa volt -  beidegződés hogy 
nevén nevezték a dolgokat és nem kenték el. Ez ismeretlen 
nálunk."

S.Z., katolikus pap, Dél-Magyarország
xxx

"...Gondolom, meglepi Önöket, hogy éppen egy református 
lelkész küldi áldáskivánó üzenetét az Egyházfórum megalaku
lása alkalmával. . .  Baráti úton megkaptam egy hétre az első 
számot (nagyon várom egyébként a nálam maradható pél
dányt). Hallatlanul belelkesített, mind Wildmann, mind Zu- 
lehner tanulánya. Az utóbbi egyes momentumokban a XVI. 
századvégi reformátoroknál is mélyebben ás le .. .  Urunk 
áldása legyen szolgálatukon!!!'

egy református lelkész, Magyarország
XX X

"...Kérem, engedjék meg, hogy a leglelkesebben gratuláljak 
vállakózásukhoz, az Egyházfórum-hoz. Tartalma, szakszerű
sége példás; a Személyek és hírek (Dokumentáció) értékes, 
egyedülálló, s igen nagy jelentőségű. Köszönöm hálásan érté-
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kés kezdeményezésüket. '

Dr. B.K., New York, USA .
*  X X

"...Elolvastam az Egyházfórumot, mindent egybevetve tetszik 
a lap, fontos és érdekes írások vannak benne. Nekem a 
legjobban Zulehner írása tetszett -  nagyon lényeges! Termé
szetesen érdekesek a magyar anyagok (Rédly, Lipien, Ko
c s i ) . . .  Hogy valami rosszat is mondjak, a stílus és 
nyelvhelyesség szempontjából a lap eléggé siralmas, ezen a 
téren tenni kellene valamit.”

E.Z .,  műfordító, Bp.

Reméljük, hogy második számunk már valamivel jobban 
sikerült. . .  -  szerk.

" . . .A  lap egészéből érezhető a segítő szándék, anélkül, 
hogy az erőltetett lenne. Színvonalasak a tanulmányok, ér
dekes volt a Lékai-összállítás is, a legjobban azonban az 
NDK-ról szóló cikk tetszett, mert eddig szinte semmit sem 
tudtam a keletnémet egyházakról. Hiányolom a rövidebb hí
reket, és szívesen olvasnék tájékoztató és értékelő cikkeket 
a különféle európai vagy amerikai kisközösségek életéről. 
Szeretném, ha a lapot elfogadnák Magyarországon, úgy vé
lem, hiányt tölt be a magyar katolikus sajtóban.”

egy dunántúli pap

Előző számunknál idő és hely hiányában kellett lemon
danunk a Rövid hírekről, amelyeket azonban ebben a 
számban már megtalál. -  szerk.

' . . .N a g y  érdeklődéssel vettem kezembe folyóiratuk, az Egy
házfórum első számát. A hatmillió magyarországi és több 
millió határainkon kívül élő magyar katolikusnak csak 
néhány folyóirata van, s ezek már csupán 'terjedelmi'  
okokból sem tudnak minden igényt kielégíteni. Eme igények 
közül vitathatatlanul egyik legfontosabb a magyar katolikus 
fiatalság (tizenöt-negyven év közti generáció) információs 
igénye, amelynek a negyvenes évek vége óta nem volt 
semmiféle sajtója. Az Egyházfórumban talán éppen egy, a 
fiatal magyar katolikusokhoz szóló folyóiratot köszönthe
tünk? Az első szám alcíme A közösségi megújulás útján erre 
enged következtetni, hiszen ennek a mozgalomnak éppen a 
fönt említett korosztály a hordozója.
Ha feltételezésem helyes, úgy szeretnék néhány általános 
megjegyzést fűzni a folyóirat bejelentett programjához. Kö
zösségi megújulás csak akkor történik, ha az átalakulás a 
közösség minden egyes tagjában megtörténik. Ahhoz azonban, 
hogy egy mai fiatal korunk 'p lu ra l is ta '  miliőjében befoga
dóképesen nyitott szívvel várhassa a krisztusi életmódváltást
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egyedül végbevinni tudó isteni kegyelmet, fel kell önmagát, 
szí vét-lelkét-értelmét készítenie. E fölkészülés egyik, ha 
nem is egyetlen aspektusa a szellemi és lelki élet munkálása 
önmagunkban. . .  és egy olyan társadalmi praxis keresése és 
begyakorlása, melynek alapmozzanata a Másik felé való 
fordulás és amelyet -  intencionális értelemben Jézus Krisz
tustól tanultunk.
Eme szellemi-lelki átalakuláshoz nyújthatna segítséget az 
Egyházfórum azáltal, hogy cikkei tartalmát nem korlátozza 
szukebb értelemben pasztorációs és szociológiai írásokra, 
hanem kulturális, filozófiai, teológiai és spirituális cikkek
nek is helyet ad. Ez nem egy 'passzívum' lenne a folyóirat 
határozott 'mozgalmi" jellege mellett, hanem 'bővülés", mert 
a folyóirat a maga eszközeivel aktív részt vállalna a Lét 
legtágabb értelmű konstruálásában.
Javaslom tehát, hogy az Egyházfórum adjon helyet fiatal -  
de nem feltétlenül csak fiatal -  magyar teológusok, filozófu
sok, írók, stb. cikkeinek is, melyek általánosabb-elvontabb 
témákkal is foglalkozhatnak. Legyen tehát az Egyházfórum 
'Teológiai, filozófiai, irodalmi és kulturális' folyóirat'.
Még egy (kritikai) megjegyzés. Mit jelent a folyóirat 
alcímében 'Független katolikus folyóirat"? A 'független' szót 
manapság olyan sokféleképpen használják, hogy minden ú- 
jabb "bevetése" nagy körültekintést és precíz indoklást 
kíván. Független tehát a 'rágógumizók klubja ',  vagy a 
'horgászok szövetsége", bár bizonyára ott is vannak játék- 
szabályok. Egy katolikus azonban nem független, hanem 
egyházának elkötelezett tagja.
Munkájukhoz Isten kegyelmét és sok sikert kívánok." 

egy magyarországi olvasó

Köszönjük levélírónknak, hoê y ilyen sokat feltételez 
rólunk! Egy általános profilbővítésnek azonban anyagi 
és személyi korlátjai vannak. Nem zárkózunk el vi
szont attól, hogy alkalomadtán filozófiai, irodalmi, 
kulturális és egyéb társadalomtudományi írásokat is 
közöljünk.
Olvasónk bizonyára tudja, hogy szinte minden kezde
ményezés -  így egy lapkiadás -  mögött is általában 
bizonyos csoportok és mecénás-szervezetek húzódnak 
meg. Az Egyházfórum azonban nem függ semmilyen -  
sem magyarországi, sem emigráns, sem külföldi -  cso
portosulástól és szervezettől, sem anyagilag, sem szel
lemileg. Erre utal az alcímben a 'független' jelző. 
Csupán 'egyházunk elkötelezett tagjai '  kívánunk lenni, 
ezt pedig a 'katolikus' szó tanúsítja. -  szerk.
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Die zweite (erweiterte) Ausgabe von Kirchenforum ist zwei 
Hauptthemen gewidmet: die Kirche als Volk Gottes und die
Lage der katholischen Kirche in Ungarn nach dem Tod von 
Kardinal Lékai. Im ersten Hauptteil befaßt sich Norbert 
Lohfink mit den biblischen Hintergründen der theologischen 
Kategorie 'Volk Gottes'. Seine Ausführungen haben Auswir
kungen auf unser Kirchenverständnis. Paul M. Zulehner 
schreibt über die giestliche Berufung des Volkes Gottes, die 
darin besteht, Gott in unseren Gemeinden erfahrbar zu 
machen. Er stellt dazu drei Handlungsprinzipien auf: die
Mystik, die Geschwisterlichkeit und die Politik in der Ge
meinde.
Im zweiten Hauptteil eröffnet Kirchenforum die ein der 
ersten Nummer angekündigte Diskussion über die Lage der 
katholischen Kirche Ungarns nach dem Tod von Kardinal 
Lékai. Es werden dazu drei Stellungnahmen -  alles aus 
Ungarn -  und ein Interview aus der 'Herder-Korrespondenz' 
veröffentlicht. Győri Ákos* verfaßt eine kirchen- 
politisch-historische Bilanz der letzten vierzig Jahre und 
gelangt zu dem Ergebnis, daß die Lékai-Epoche von den 
Ereignissen der vorausgegangenen dreißig Jahren bestimmt 
ist. György Kocsi lobt die soziale Tätigkeit von Kardinal 
Lékai, doch hält er dessen Amtszeit insgesamt für zehn 
magere Jahre. Der Grund: die Trennung der Kirche vom
Staat ist eine Leerformel, die in die Wirklichkeit nicht 
umgesetzt wurde. Károly Kiszely verweist in seiner kurzen 
Stellungnahme auf die bittere Lage der Wehrdienstverweige
rer in Ungarn, die Lékai und die Bischöfe in Stich gelassen 
haben, und ruft zu einer Solidaritätsaktion für sie auf. In 
einem Interview mit David Seeber formuliert Imre Miklós, 
Präsident des Staatlichen Kirchenamtes in Ungarn, einige 
Aspekte der staatlichen Kirchenpolitik, die Aufmerksamkeit 
verdienen. Paul M. Zulehner und János Wildmann stellen in 
einem gemeinsam verfaßten redaktionellen Artikel den immer 
konfuser werdenden Fall Bulányi dar und versuchen, die 
vielerseits von Emotionen belastete Diskussion zu objektivie
ren .
Auf Wunsch einer klaren Mehrheit der Leser setzt Kirchenfo
rum die Rubrik 'Personen und Nachrichten' fort, die u.a.  
Dokumente zum Thema Wehrdienst enthält: die Erklärung der 
ungarischen Bischöfe über die Wehrpflicht sowie das Be
kenntnis zum Pazifismus seltenst mehrerer Leiter von Basis
gruppen als eine Reaktion auf die bischöfliche Erklärung. 
Die Rubrik enthält ferner Kurznachrichten aus Ungarn und 
aus dem Ausland.
Am Ende dieser zweiten Nummer von Kirchenforum wird aus 
Leserbriefen zitiert.


