
Krisztusban kapunk meghívást - ezért emberi tökéletesedés, tehát kultúra nem
lehetséges hit nélkül.
, Karl Rahner szerint most lett az egyház európaiból világegyházzá. A keresz

ténység eddig az európai kultúrával nőtt össze - ahittel együtt az európai gon
dolkodást isexportálta misszióiban. Világegyházzá úgy alakulhat, hogy bele tud
testesülni egyéb, nem európai kultúrákba is (ennek egyik első, de önmagában in
kább csak jelképesnek ható lépése volt az, hogya liturgiáta latin helyett anya
nyelvén végezheti mindenki).

Maggiolini reméli, hogy a különböző kultúrákkal kezdett párbeszéd kétoldalú,
kölcsönösen termékeny kapcsolathoz vezethet. Az inkulturáció során a hit ma
gába szívhatja, megtisztíthatja és tökéletesítheti azokat az értékeket, amelyekkel
találkozik. De az élő hit képes arra is, hogy új kultúráknak adjon életet, "kultú
rává legyen", anélkül, hogy belerögződnék bármelyik meghatározott kultúrába..
• Kerülni kell mind az integrizmus, mind a merev szétválasztás veszélyét. Krisz

tus megfoghatatlan misztériuma nem fejeződhet ki adekvát módon egyetlen kul
túra keretein belül sem. Nem álmodhatunk többé egy középkori típusú "keresz
tény társadalom" visszatértéről. - Szkizofrénia lenne azonban hit és kultúra,
Isten-kapcsolatunk és történelmi létünk szétválasztása. Mert keresztények va
gyunk, azért dolgozunk elkötelezetten az emberért, s emberségünk legemberibb
gyökerei Isten misztériumából szívják fel táplálékukat.

L. L.

KATOLIKUS ISKOLAÜGY - MÁLTÁBAN

A katolikus iskolák önállósága és anyagi helyzete néhány évig Spanyolország-,
ban is, Franciaországban is belpolitikai robbanóanyag volt. Kormányok buktak
meg miatta. Százezrek tüntettek az utcákon. E két nagy latin és túlnyomórészt
katolikus országban a kérdés, legalább átmenetileg, eldőlt. Az ún. magsiniskolák
az államiakkal egyenrangúak. Tananyaguk az egységes tantervhez igazodik. Költ
ségeik jelentős részét az állam biztosítja.

Málta három szigetből álló pirinyó köztársaság Szicília déli csücskénél,
Európától kb. 100, Afrikától 300 km távolságra. 316 négyzetkilométernyi, azaz
fél-nagybudapestnyi területén 340 ezer ember él. A népsűrűség 1041 fő/km-,

ami a hollandiainak háromszorosa, a magyarországinak kilencszerese! A vi
szonylag nagy népszaporulat "ellensúlyát" a kivándorlás képezi: évi 3 ezer fő, a
népesség egy százaléka. A máltaiak arab tájszólást beszélnek, de latin betűkkel

írnak. Vallásuk katolikus. '
A Földközi-tenger közepén való fekvése az emberiség őstörténetétőlnagy je

lentőséget kölcsönzött az országnak. Óriási kőkorszaki település romjai, fóníciai,
görög, karthágói kultúrák nyomai valódi régészeti kincsesbányává teszik. Róma

.védnökséget gyakorol felette, de Málta akkori jelentőségét mutatja, hogy saját
pénze volt, Rómában követtel képviseltethétte magát és belügyeit maga intézte.
Róma után Bizánc fennhatósága alá kerül. 870-től az arabok, 1090 után a szicí
liai normanok uralják. Történelme nagy fordulópontja 1530, amikor V. Károly
császár a johannita lovagoknak ajándékozza a szigetet, akiket ezután máltai lova
goknak neveznek. Napóleon 1798-ban itt is megveti a lábát, de helyőrsége nem
bír a kirobbanó népfelkeléssel. A máltaiak Anglia segítségét kérik, és Napóleon
bukása után is az angol fennhatóságért folyamodnak. 1964-ben az ország függet-
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lenné vált, de kikötőit továbbra is Nagy-Britannia rendelkezésére bocsátotta ha
ditengerészeti. bázisul. Amikor 1971-ben szocialista kormány került hatalomra,
a politikai irányvonal megváltozott. A támaszpontokat felszámolták. Az Olaszor
szággal való megnemtámadási szerződést nem újították meg. Málta el nem köte
lezett külpolitikát akar folytatni - Líbiára támaszkodva. A támaszpontok meg
szüntetéséből következő jövedelemkiesést az idegenforgalom fokozásával szeret
nék pótolni.

Málta evangelizálásáról a Szentírás tudósít. Szent Pál, útban Róma felé hajó
törést szenved a sziget partjainál. Az ott lakók "igen emberségesen bántak" a ha
jótöröttekkel. Szent Pál pedig meggyógyította a betegeket. Három hónapig tartóz
kodott Máltában (ApCsel 27, 29-28, 11.). A hagyomány szerint Publiuszt, a szi
get első emberét a keresztény közösség vezetőjeként, püspökként hagyja ott ma
ga helyett. A korai kereszténység virágzásáról templomok és katakombák sora
tanúskodik mindmáig.

A két évszázados arab megszállástól eltekintve Málta a katolicizmus fellegvára
volt. Mára ebből igen erős hitélet maradt - valamint az egyház részvétele a kul
túrában, gazdaságban, politikában. A lakosság 80 százalékagyakorló hívő. A 345
ezer katolikus lelki ellátását 1112 pap és 1487 szerzetes testvér és nővér végzi
(1982). Eszerint Máltában egy papra 311, egy lelkipásztori munkaerőre 133 fő

gondozása hárul. (Magyarországon több, mint tizenötször ennyi, pontosan 2046
főé.) Az országon kívül további háromszáz máltai pap és négyszáz apáca tevé
kenykedik. A kispapok száma (1982-ben) 141, ami azt jelenti, hogy 100 OOO kato
likusra 40,9 papnövendék jut (Magyaroszágon 4,2). A világi apostolkodás szerve
zeteiben mintegy 30 ezren tevékenykednek. Munkájukat az egyházmegyei lelki
pásztorkodási tanácsok koordinálják, amelyek tagjainak többségevilági,

A nem katolikus angol utalommal szemben a katolikus intézmények őrizték a
máltai kultúrát és társadalmi öntudatot. Az elemi oktatás csak 1946-ban vált kö
telezővé s csak 1956-tól valóban általánossá. Addig az egyházi iskolákban csu
pán minden harmadik-negyedik gyereknek jutott hely. Ma a tanulók negyedré
sze jár katolíkus iskolába. Az iskolákon túl az egyház számos egészségügyi és
szociális intézményt tart fenn, szövetkezeteket kezdeményez, kultúrházakat mú
ködtet. Mindennek költségeit az óriási egyházi vagyon fedezi. A magántulajdon
ban levő nemzeti vagyon 17 százaléka van egyházi kézben.

Az állam és egyház közötti konfliktus Dom Mintoff szocialista kormányának
1971. évi uralomra kerülésével kezdődött. Mintoff és a munkáspárt azt tartja,
hogy mivel mindenkinek egyforma joga van oktatásra és egészségügyi ellátásra,
ennek intézményes biztosítása az állam dolga, amely egyúttal az egyenlőség elvé
nék betartására is ügyel. Az egyházi iskolák s kórházak léte nem sérti ugyan ezt
a felfogást, de azokat éppúgy ingyenessé kell tenni, mint az államíakat. Ha pedig
az egyház ingyen nem működteti intézményeit, akkor állami kézbe kell őket ven
ni. Ugyanekkor a társadalom érdekét sérti az ilyen méretű egyházi vagyon, tehát
azt államosítani kell. Ennek az érvelésnek megfelelően az állam egységesítette
és saját kézbe vette az egészségügyet és a felsőoktatást. A korábbi teológiai fa
kultás önálló egyházi főiskolává vált. Amikor ellenben a parlamenti munkáspár
ti többség - amely azonban csupán a szavazó polgárok kisebb felére támaszkodik
-1983 nyarán a teljes egyházi vagyon államosításáról döntött, az egyház tiltakoz
ni kezdett. Az ellentétet tovább növelte az oktatásügyi minisztérium álláspontja,
ami szerint csak olyan iskola kaphat működési engedélyt, amely ingyenes, azaz
diákjaitól nem kér költségtérítést ...

Az egyház egyetért mind az egyenlőség elvével, mind az oktatás általánoss'até
telével. Hozzáteszi azonban, hogy emellett az emberi jogok közé tartozik a világ-
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nézet megválasztása is. Tehát a szülők joga annak meghatározása, hogy gyerme
kük katolikus vagy állami iskolába járjon-e. Hogy pedig ezt a jogot ne csak a jó
módúak érvényesíthessék, az állam dolga lenne mindennemű iskola költségei
nek fedezése. Valóban lehetetlen helyzet, hogya szülők egy része ingyen tanít
tathatja gyermekét az állami iskolákban; a szülők másik felének ugyanazért ko
moly összegeket kell fizetniük - noha nem valamilyen többletet akarnak kapni,
csupán világnézetüket gyermekeiknek továbbadni.

A főváros, La Valetta érseke, Joseph Mercieca az egyházi vagyon államosítása
ellen az alkotmánybírósághoz fordult. A bíróság, a kormánnyal szemben az egy
háznak adott igazat. Az iskolakérdésben az érintett katolikus szülók tiltakozó
menetekkel próbálták jogaikat kiharcolni. Ennek ellenére a kormány kitartott
terve mellett, sőt ellentüntetéseket szervezett s eközben az érseki rezidencia el
len valaki bombamerényletet készített elő. (A bombát ellenben még időben ha
tálytalanították.) Más kiút hiján Mercieca érsek 1984 szeptemberében a katoli
kus iskolák szüneteltetését határozta el.

Mintoff miniszterelnők helyzete azonban 1984 őszére bizonytalanná vált: a
választók többsége az ellenzéki pártra szavazott. Az a kísérlete sem hozott si
kert, hogy Mercieca-t a Vatikánnal "váltassa le". II. János Pál pápa a máltai egy
házat teljes támogatásáról biztosította. Ebben a légkörben került sor újabb tár
gyalásokra. A kiinduló helyzet az egyházi vagyon nem államosíthatósága - de el
lenőrizhetősége. Továbbá: nem lehet lemondani az ingyenes oktatás igényéről.

Az 1985 áprilisában a Vatikánban Guzi Cassar máltai miniszterelnökhelyettes,
Achile Silvestrini érsek, vatikáni "külügyminiszter" és Joseph Mercieca által
aláírt megegyezés- szerint az összes katolikus iskolák - 69 iskolai előkészítő, 22
elemi és 27 középiskola - tovább működnek. 1985-1988 között a nevelési- és
tandíj fokozatosan megszűnik. A költségeket az egyház saját vagyonából fedezi,
vagy ha az esetenként nem elegendő, akkor tarthat külön gyűjtést e célra. A kor
mány is kész arra, hogy az iskolák fenntartásához szükséges összeget rendszeres
támogatás formájában pótolja. Végeredményben tehát egyaránt sikerült biztosí
tani a lelkiismereti szabadságot és az egyenlőség elvét. Nem csoda, ha á zárónyi
latkozat a "mindkét fél javára szolgáló együttműködés légköréről" beszél.

Málta külpolitikai megítélését évek óta súlyosan terhelte ez a feszült viszony
az egyházzal, különösképpen pedig az iskola-vita. Számos tárgyaláson céloztak
arra, hogy ennek megoldása nélkül kérdéses Málta álláspontja az emberi jogok
megvalósításában. A megegyezés ebben is sikert hozhat. A Vatikán mindeneset
re hét éves szünet után újra nunciust küldött La Valettába, s ezzel a maga részé
ről is hozzájárult a normalizálódáshoz.

T.M.
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