
AZ EU ÉS A KATOLIKUS EGYHÁZ

Az Európai Unióhoz tartozó országokban
működő püspöki karok bizottsága (COME
CE) évek óta részt vesz az Unió munkájában.
Tavaly közös nyilatkozatot adtak ki az Unió
bővítésével kapcsolatban Az egység lelki hídjá
nak építése a népek között címmel. Meggyőző
désük szerint a reform-országok csatlakozása
jó alkalom arra, hogy egész Európában meg
szilárdítsák azokat az értékeket, amelyeket az
egyház is elsődleges fontosságúnak tart.
Ezek: a szolidaritás, a kölcsönös tisztelet és a
népek barátsága. Ennek megvalósításán
azonban nemcsak a politikusoknak kell fára
dozniuk, hanem minden jóakaratú embemek.
Csak velük együtt épülhet föl az "egység lel
ki hídja", ahogyan Xll. Piusz pápa erről 1944
"sötét napjaiban" beszélt.

A belső és külsö béke biztosítása az első

rendű feladat Európában. Veszélyes illúzió
volna azt gondolni, hogy a stabilitás és a biz
tonság tartósan fenntartható úgy, hogy Nyu
gat-Európa őrködik a többi európai ország
fölött . Közép- és Kelet-Európa országainak
csatlakozása nemcsak politikai, hanem erköl
csi kötelesség is, hiszen ezek az országok ha
tározottan kinyilvánították e szándékukat, s
komoly erőfeszítéseket is tettek azért, hogy
megfeleljenek a csatlakozás magas követel
ményeinek. A püspökök meg vannak győ

ződve arról, hogy fontos esemény lesz az
egész emberi család számára, ha újra egye
sülhet az a kontinens, amelyet oly sokáig da
rabokra téptek a háborúk és az ideológiák. Az
új országok csatlakozására azonban magának
az Uniónak is komolyan föl kell készülnie.

Az Unió b övítése szükségessé teszik a po
litikai struktúrák átszervezését, ez azonban
nem történhet meg a polgárok egyetértése
nélkül. A püspökök ezért egyetértenek
Jacques Santemek, az Európai Unió elnöké
nek szavaival: "Ha nekünk, politikusoknak,
sikerül vitát indítanunk Európa polgáraival
azokról a célokról és értékekről, amelyek túl
mutatnak a napi gondokon, akkor talán (...)
előreléphetünk Európa újjáélesztésében, azaz
újra fölfedezhetjük a remény értelmét és táv-
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latait egyéni és közösségi életünkben." A püs
pökök minden értékes kezdeményezést
örömmel fognak támogatni.

A nyilatkozat azonban utal arra is, hogy az
Unió b övít ése nem sikerülhet igazán, ha nem
sikerül felépíteni "az egység lelki hídját a né
pek között". Ez a szilárd és teherbíró híd még
felépítésre vár. Az ilyen hidak Kelet és Nyu
gat között azonban nem származhatnak csu
pán hivatalos erőfeszítésekből. A kiengeszte
lődést, egymás megértését, a barátságot, a kü
lönböző kul túrák tiszteletét nem lehet felülről

elrendelni. Ezeknek a tulajdonságoknak las
san kell kifejlődniük Kelet és Nyugat polgá
rainak és kis közösségeinek találkozásaiból.
Az egyházak avval akarnak hozzájárulni Eu
rópa egyesítéséhez, hogy ezeket a kezdemé
nyezéseket támogatják.

A PÁPA KU BÁBAN

A demokrácia egyik legbiztosabb ismérve,
hogy garantálja-e a lelküsmereti és a val
lásszabadságot. Kubában Fidei Castro és a
forradalom győzelme után, 1961-ben a kato
likus egyházat szinte mindenétőlmegfosztot
ták. A forgatókönyv azonos volt mindegyik
"szocialista" országban: az egyházi iskolákat,
intézményeket államosították, a papok, püs
pökök egy részét bebörtönözték, átnevelö tá
borokba internálták, vagy kiutasították az or
szágból, a nem-kubai állampolgárságú papok
és szerzetesek külföldre menekültek, így az
ezernél több papból alig kétszázan maradtak
az országban. Elmenekült 2000 apáca is. Köz
ben pedig felállították az Állami Egyházügyi
Hivatalt, s bizonygatták, milyen jó viszony
ban van egymással az egyház és az állam.

Az 1989-90-es európai változások nyomán
Fidel Castro egyre nyomasztóbban magára
maradt szocialista rendszerével. Kitörési kí
sérleteinek egyike az egyházat vette célba.
Már 1985-ben hosszabb interjút adott egy
brazil domonkos teológusnak, amely könyv
alakban is megjelent Fidei Castro és a vallás
címmel. 1991-ben aztán már országos katóli
kus találkozót is rendeztek Kubában. Castro



egyre határozottabban keresni kezdte az al
kalmat arra, hogy a pápával találkozzék, kö
zös fénykép készüljön róluk, sőt meghívta őt

Kubába. A látogatásra több év elteltével most
került sor: ezalatt a színfalak mögött folyt a
diplomáciai előkészítés. A Szentszék szabta
feltételek részben az emberi szabad
ságjogokra, részben az egyház működésére

vonatkoztak. A Szentszék az egyház tevé
kenységének szabadságát kívánja elérni: az
egyházi iskolák megnyitását, a hitoktatás en
gedélyezését stb. Az enyhülésnek mutatkoz
tak ugyan jelei az elmúlt néhány évben, lát
ványos áttörésre azonban nem került sor.

Most a látogatás előtt újabb és újabb en
gedményekről érkeztek hírek; ezek jellege és
mérete sejteti azonban velünk, milyenek le
hettek az eddigi állapotok. 1969 óta a kará
csony munkanap volt - most újra ünnep
nappá nyilvánította Castro. 1996-ban 40,
1997-ben 57 pap és szerzetes kapott beutazási
vízumot Kubába. (jelenleg mintegy 240 pap
és 400 apáca dolgozik az országban.) A ható
ságok 14 nyilvános istentiszteletet engedé
lyeztek a látogatás előkészítésére 1997 őszi

hónapjaiban.
A látogatás minden elemző szerint átütő

sikert hozott: a kubaiak szívükbe zárták a
Szentatyát. (A népesség zöme valaha katoli
kus volt, most azonban sokan alig tudnak va
lamit a keresztény hitről, sokan pedig a népi
vallásosság babonás elemeit őrzik, vagy kű

lönböző szekták tagjai lettek.) Ha Castro el
sődleges célja az volt, hogy elérje az amerikai
gazdasági embargó feloldását és rendszere el
fogadtatását a világgal, a pápa kettős nyitás
ról beszélt. Megérkezésekor azokat a bátorító
szavakat ismételte, amelyeket megválasztása
után mondott: "Ne féljetek megnyitni szíve
teket Krisztusnak." Nemcsak a világnak kell
megnyílnia Kuba felé, hanem Kubának is a
világra. Ahogy az egyik börtönviselt ferences
pap fogalmazott: nemcsak az amerikaiaknak
kell feloldaniuk a Kuba elleni embargót, ha-
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nem FideI Castrónak is, biztosítva az emberi
jogok érvényesülését.

A pápa beszédeiben határozottan síkra
szállt az emberi szabadságjogokért, a gyüle
kezési- és vélemény-szabadságért, az egyház
szabad működésének biztosításáért. Az egy
ház nem tör politikai hatalomra, de a közjó
érdekében aktívan részt akar venni a társada
lom életében. "Századunk ideológiai rend
szereinek némelyike a vallást a magánéletbe
akarta száműzni. (.oo) Pedig a modem állam
nem teheti sem az ateizmust, sem a vallást
politikájának alapjává. Távol kell maradnia
mind a fanatizmustól, mind a szekularizmus
tól, s megfelelő törvényekkel gondoskodnia
kell arról, hogy minden személy és minden
vallási közösség szabadon gyakorolhassa a
maga hitét, s azt kifejezhesse a közéletben."

A Szentatya szót emelt a politikai foglyok
szabadonbocsátásáért, a demokráciát nevezte
az emberi természet számára legalkalmasabb
politikai rendszernek, a jogállamiság megszi
lárdításához azonban kellő felelősségtudatra.

az összes állampolgárok részvételére is szük
ség van. A szabadságnak párosulnia kell a
szociális igazságossággal és a szolidaritással:
a kapitalista neoliberalizmus "az emberi sze
mélyt a vak piaci erőknek rendeli alá, s elvi
selhetetlen terheket ró a kevésbé fejlett orszá
gokra. (oo.) Néhány ország rendkívüli módon
meggazdagszik annak árán, hogy sok más or
szágban egyre növekszik a szegénység."

Mint annyi más ú~a alkalmával, a pápa
egyszerre érvelt az emberi jogok és az egyház
szabadsága mellett, hirdetve a szeretet civili
zációját és Krisztus evangéliumát. Vajon va
lóban megváltozott-e Kuba a pápai út hatásá
ra? Folytatódik, illetve megindul-e a politikai
rendszer demokratizálódása, nagyobb műkö

dési teret kap-e az egyház? S a kubai nép lel
kesedése a pápa iránt kérészéletűnek bizo
nyul-e, vagy pedig valóban megindul a szi
getország újraevangelizálása? Néhány éven
belül választ kaphatunk ezekre a kérdésekre.
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