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l. Zsinat utáni változások

A spanyol egyházra az elmúlt két évtizedben döntöen hatott a II. Vatikáni zsinat
(1962-1965) és a diktatúrából a demokráciába való átmenet (Franco 1975-ben halt
meg). Ezalatt mély és gyors, reményekkel, konfliktusokkal és megrázkódtatásokkal
teli átalakulást élt meg.

A negyvenes és ötvenes években a spanyol egyház lelkipásztori tevékenységét a
"nemzeti katolicizmus" jellemezte. Ez a polgári és vallási hatalom szövetségén, a hit
hazafias és családi közvetítésén, a katolikus norma társadalmilag kötelező jellegén és
a harcias antimodernista magatartáson alapult.

Voltak a zsinat előtt apostoli mozgalmak, amelyek bírálták Franco diktatorikus
rendszerét, és egy missziós lelkipásztorkodáson belül érzékenyek voltak a társadalmi
problémákra, de a hierarchia együttese a zsinat kezdetén a klerikális és szakrális jel
legű pasztorális pártján állt.

A II. Vatikáni zsinat erősen hatott a spanyol egyházi tudatra, és helyesbítette azt a
törvényesítő szerepet, amelyet a katolikus vallás játszott egy huszonöt éves dikatori
kus államban. A spanyol katolikusok számára döntőek voltak azok a zsinati határoza
tok, amelyek a vallásszabadságra, a hívek társadalmi közrernüködésére, az ökumeni
kus párbeszédre, a liturgikus reformra vonatkoztak, és az egyház új modelljét fogal
mazták meg. A világban élő egyház kritikus és tanúságtevő, szolidáris és szabad; dia
lógust folytat, és a nép oldalára áll missziójában.

A pasztorális változás tehát eljutott Spanyolországba, hála a II. Vatikáni zsinatnak
és a francóista rendszer bukásának. Minden kockázatával együtt az európai egyházak
kerékvágásába kerültünk.

2. Három útszakasz a II. Vatikáni zsinat után

A spanyol egyházzal kapcsolatban a zsinat után három útszakaszróllehet beszélni. Az
első a lelkesedés szakasza 1973-ig (a nagy válságok kezdetéig), amely magába foglalja
a medellíni második latin-amerikai püspöki konferenciát (1968) és a püspökök és
papok madridi együttes ülését (1971). Mély változások jellemzik a teológiában (a
skolasztikából a fölszabadítás teológiájába), az egyházi életben (létrejönnek a bá
zisközösségek), az etikában (a keresztények politikai elkötelezettsége a társadalom
ban) és a fegyelemben (a vallásszabadság minden szabadság forrása). Összegezve, a
kereszténység belterjes pasztorálisából átléptünk a mísszíós lelkipásztorkodásba.

A zsinati tavasz nálunk túlságosan rövid volt. Sokakat csalódás töltött el a zsinat
után a hierarchikus szervezetek döntéseinek lassúsága és tartalma láttán. Spanyol-
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országban a feszültség egyik oka a zsinat előtti mentalitású Püspöki Konferencia
(1966. március l-én alakult) volt, amelyik igazában nem értette meg a II. Vatikáni zsi
natot, a másik oka pedig az antidemokratikus kormány, amely megkeményítette tör
vényhozását. A zsinat utáni években a spanyol püspöki kar szétesettnek tűnt mind
politikai, mind egyházi téren. A II. Vatikáni zsinaton jelenlevő püspökök nagyobb
részét közvetlenül a polgárháború után, a Franco-kormány beavatkozásával válasz
tották meg főpapnak. Elöregedett, konzervatív testület volt, kevés teológiai fölké
szültséggel és fogyatékos előzetes lelkipásztori gyakorlattal. A klérus viszont ebben az
időben különösen kritikusnak bizonyult. Mindez a tekintély válságához vezetett. Egy
re több pap húzódott vissza a laikus státusba. Másrészről a laikusok, hála az apostoli
mozgalmaknak, egyre tudatosabbá és érettebbé váltak. A zsinat utáni években a ke
reszténységnek polgárháborút törvényesítő, kisebbségi, de hatalmas egyháza élt ná
lunk, amely egy "restaurációs", integrista. konzervatív, sőt erőszakos, a nemzeti kato
licizmuson alapuló lelkipásztorkodást támogatott. Ennek ellenére az 1971-es együttes
ülés és Tarancón kardinálisnak I. János Károly trónfoglalásakor mondott homiliája
között az egyház új arculatot nyert.

A második útszakaszt (1973-1978) a zavarodottság és a határozatlanság jellemzi:
előre- és hátralépések, lassú és egyenetlen reformok, intézményeIlenes bírálatok, a
hivatások válsága, tömeges elvilágiasodás, néhány hét alatt bevezetett lelkipásztori
korszerűsítésekés új, fölszabadító hangsúlyok az evangelizációban, antropologikus a
katekézisben, részvételt sürgető a liturgiában - mindez egy rendkívüli egyházi plura
lizmuson belül. Az egyetemes zsinat sok hamis biztonságot, be nem vallott félelmet
és alapozatlan építkezést leleplezett. A francóizmus végén feltűnik Spanyolországban
egy hitvalló kisebbségi egyház a csupán "gyakorló", többségi katolicizmus helyett. Ez
az egyház a nép melletti döntésen alapul, nem pedig az uralkodó kisebbséghez húz;
védelmezi az emberi jogokat a diktatorikus rendszerrel szemben, és az evangélium
szociális üzenetére hivatkozik azzal a vertikális és kényszerítő tanrendszerrel szem
ben, amely csak a rendet és az engedelmességet értékeli.

A harmadik útszakasz VI. Pál uralkodásának végével kezdődik, és betölti II. János
Pál egész pápaságát: határozott vonalvezetés dogmatikus, morális és fegyelmi téren,
ugyanakkor pedig nyitás szociális tekintetben. A spanyol politikai átmenet alatt az
egyház igyekezett a pártharcok peremén maradni, de az új alkotmány kihirdetése
után (1978) a katolikus közösség számára, Tarancón kardinális szerint, "nehéz idő"

kezdödött, minthogy eddig a spanyol egyház szinte mindig az államvallás védelme
alatt élt, kivéve a harcias laicizmus futó periódusát. Az alkotmánya felekezeti semle
gesség mellett foglal állást (..egy felekezetnek sem lesz állami jellege"), olyan nyilván
való pluralizmuson belül, ahol biztosítva van "az ideológiai és vallási szabadság, az
egyének és közösségek kultuszának szabadsága". De megállapít az állam és a katoli
kus egyház között bizonyos "együttműködésiviszonyokat", amelyek idővel feszültsé
geket okozhatnak; ilyeneket előidézhet az állam anyagi segítsége az egyháznak, a
magániskolák, az iskolai vallásos nevelés, a vallásos programok terjedelme a televí
zióban, a lelkipásztori jelenlét az egészségügyi központokban. a válás és az abortusz,
a mesterséges megtermékenyítés sth. Az alkudozások szinte mindig nehezek, bizo
nyos alkalmakkor feszültek lesznek.

1983-tól fogva, az 1982-es általános választásokon történt szocialista diadal követ
kezményeként, a spanyol hierarchikus egyház két harctéren mérközik a kormánnyal:
az abortuszról való törvényhozás és a szabad oktatás szabályozásának kérdésében.
Sajnos, a pápa 1982-es spanyolországi látogatása alkalmával a püspökök erőfeszítése

ellenére nem sikerült kidolgozni egy egészséges pasztorális tervet.
Az egyház "neokonzervatív" tagjai a laikus műveltség előmozdítóit vádolják a ha

gyományos erkölcsi értékek elvesztéséért és a vallás- vagy keresztényellenes támadá-
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sok erősödéséért- anélkül, hogy bírálnák és megbélyegeznék az intézményes egyhá
zon belül jelentkező .xíemoralizélást" és kulturális eltévelyedéseket egy-egy törté
nelmi pillanatban. Ugyanígy észrevehető egyháziak részéről egy túlzott aggodalom az
agnoszticizmussal és a laicizmussal mint közvetlen fenyegetéssel szemben, ahelyett,
hogyalegsürgetőbbproblémákra összpontosítanák a figyelmet: a munkanélküliség
re, a nyomorgókra, a demokrácia elsekélyesedésére. 1985 szeptemberében aztán a
spanyol püspöki kar támogatásával Madridban kongresszust tartottak az evangelizá
cióról, igen sokak részvételével (a lelkipásztori szervezeteket ezerötszázan képvisel
ték), s itt a missziós jövő remek perspektíváit vázolták fel. Keresztény csoportok, bá
zisközösségek és apostoli mozgalmak 1981 óta minden évben teológiai kongresszust
tartanak mintegy 2000 résztvevővel, határkérdésekröl: a szegények (1981), a remény
(1982), a béke (1983), a demokrácia (1984), a halál bálványai és az élet Istene (1985).

3. Lelkipásztori tervezetek

Jelenleg a püspöki karon és a szerzeteken belül is az erők egyesítésére törekszenek
annak érdekében, hogy tisztázzák és újra mozgósítsák az egyház pásztori tevékenysé
gét Spanyolországban.

A spanyol püspöki karnak Tarancón kardinális nyugalmazása óta nincsenek nagy
szabású egyéniségei, repedésmentes "uniformizált" egységet alkot. "Centrista" lévén,
kényelmetlenül érzi magát a szocialista kormányzatú demokráciában. Túlzott riadal
mak nélkül, szolgálatkész és önfeláldozó lélekkel tölti be hivatalát. Közelebb van a
néphez (anélkül, hogy egészen beleolvadna), és tökéletesen engedelmeskedik a vati
káni utasításoknak.

Spanyolországban nagy politikai szabadság van - ezt csak a terroristaellenes tör
vény korlátozza, tekintettel a Baszkföldön megnyilvánuló erőszakra. A szabadság
szinte szélsőséges, ha összehasonlítjuk a szabadságnak azzal a hiányával, amelyet az
előző, francói sta rendszerben szenvedtünk el. Számunkra döntő volt a vallásszabad
ság fogalma, amelyet a II. Vatikáni zsinat dolgozott ki. Ennek a helyzetnek következ
ményeként a társadalmi tájékoztató eszközök nagyon kritikusak az egyházzal szem
ben. Sőt, növekvő antiklerikalizmus észlelhető.

Az egyház és az állam közti kapcsolatok nehézkesek. Az 1953-as anakronisztikus
konkordátumot - az 1978-as alkotmánynak megfelelöen - az egyház és a laikus
semleges állam közti megállapodások váltották föl 1979. január 3-án. E megállapodá
sok alkalmazása lassú és nehézkes. Az egyház évente mintegy 12 milliárd pezetát kap.
Ez a gazdasági függőség nagymértékben szükíti szabadságát, és gyöngíti szavahihető

ségét. Viszont különlegesen feszültek a kérdések a nevelés, a család, a házasság és a
szexualitás területén.

A szekularizációktól megtizedelt klérus átlagéletkora nagyon magas (55 év), és bár
evangéliumibb meg nyitottabb a világra, mint a zsinat előtt, mégis főleg a "konzervá
lás pasztorációját" végzi. Hatalmas különbségek vannak köztük politikai nézet és teo
lógiai gondolkodásmód tekintetében. Ugyanez a helyzet a világi katolikusok között is.
Végül is kevés aktív apostoli mozgalom működik. Erősek a konzervatív csoportok
(Opus Dei, neo-katekumenális közösségek, karizmatikus megújulás stb.). A másik ol
dalon találhatók a politikai oldalhoz közel álló "népi keresztény közösségek" és a
"keresztények a szocializmusért" mozgalom.

A lelkipásztorkodás leginkább megújult területe a katekézis, minden szinten. Nagy
gondot fordítanak a katekumenek pasztorálására. a fiatalok bevezetésére a keresz
tény életbe, sőt az újonnan rnegtértek, bár korábban már megkereszteltek (nem szo
ros értelemben vett) katekumenátusára. A felnőttkeresztelés nálunk kivételes.

632



Észlelhető az is, hogy csúcsra jutott néhány közösségi mozgalom, különböző lelki
pásztori irányokkal. A liturgikus megújulással nemigen foglalkoznak, nagyobb érzé
kenység mutatkozik a társadalmi problémák iránt. Megerősödötta bennszülött spa
nyol teológia: főleg azzal foglalkozik, hogy a különböző körülmények között hogyan
kell folytatni az evangelizációt.

4. A jelenlegi vallási helyzet

A spanyol egyház lelkipásztori problémái ma nagyrészt közösek Nyugat-Európa egy
házaival (kulturális szekularizáció, technológiai gondolkodásmód, erkölcsi relativizá
lódás, kapitalista gazdaság, kelet-nyugati politikai feszültségek, észak-déli gazdasági
különbségek stb.), részben pedig sajátosak. Még nagy súlya van a negyven évig tartó
francóista Spanyolországtól örökölt katolikus rezsimnek. Kulturális viselkedésmin
táink mély és gyors megváltozása nyilvánvaló. Átalakulóban van vallásosságunk is.

A zsinat utáni húsz évben megnőtt a hitetlenek száma (ma 18%): ezek inkább kö
zömbösek, mint agnosztikusok vagy ateisták. Mintegy háromszázezren tartoznak más
vallásokhoz. 82% katolikusnak vallja magát, többé-kevésbé homályos keresztény hit
tartalommal, közülük csak a fele gyakorló. Valójában a vallásgyakorlat SO/o-kal csök
kent húsz év alatt (3S%-ról 30%-ra csökkent a vasárnapi misehallgatók aránya), de
gyarapodott főként az egyházon kívüli keresztények száma, azok, akik nem fogadják
el meghatározott dogmáit vagy erkölcsi normáit. Ennek ellenére iskolai vallásokta
tásban kíván részesülni az általános elemi iskolások 96%-a, az egyetemre készítő há
rom utolsó középiskolai évfolyam tanulóinak 86%-a.

A spanyol egyház, akárcsak az egyház egésze, két választás előtt áll: "megújulás"
vagy "restauráció". A II. Vatikáni zsinat háromszáznál többször szólt "megújulásról",
és sosem használta a "restauráció" szót. Mindenesetre a "restaurációs szindróma"
alatt élünk. Aggódva igyekeznek "rendet csinálni" és "zárni a sorokat" a "változás túl
terhelése" előtt, amelyet a zsinat utáni spanyol egyház most átél egy felgyorsult kul
turális változás társadalmában.

A spanyol egyház jövője elsősorban az egyetemes egyház közvetlen jövőjétől függ;
ez az észak-atlanti országokban kevéssé reménykeltő, de nagy perspektívákkal ren
delkezik a harmadik világ sok egyházában. Spanyolország Európa és Latin-Amerika
között helyezkedik el. Az a tény, hogy Latin-Amerika katolikus kontinens és a kasztí
liai nyelvet beszéli, hiszen a spanyol anyaország részét alkotta, szerfölött fontos a spa
nyol egyház számára, noha csak egy része azonosul a latin-amerikai népi katoliciz
mussal, bázisközösségeivel, szabadságharcával és teológiai értelmezéseivel.

Viszont bizonytalannak látom a konzervatív egyház jövőjét, hiszen fizikailag elöreg
szik, ellenáll a változásnak és elzárkózik a jövőtől. Addig tart, ameddig a "gettók"
fennállnak.

A jövő spanyol egyháza valószínűleg nem fog hasonlítani a mostanihoz. Szegé
nyebb, kisebb, szerényebb, közösségibb és tanúságtevőbb lesz, de továbbra is együtt
fog élni a másik, bürokratikus, a hatalom iránt fogékony intézményes egyházzal,
amely ellenáll a változásnak. A nagy templomok, a fényűző hierarchiák, a nagy töme
geket mozgató, de felületes és manipulált nagyhatalmi egyház, amely kiváltságait si
ratja, erős krízisen megy majd át, még nagyobbon, mint a jelenlegi. Remélern, hogy
egyházunk evangéliumibb lesz, még ha kisebbre zsugorodik is.

(Tuba Iván fordítása)

633


