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AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ
VISZONYA ARGENTÍNÁBAN
ÉS HORVÁTORSZÁGBAN

Az utóbbi hetekben a világ lapjaiban különösen
nagy teret szentelnek az argentin események
nek, illetve annak a kérdésnek, miként segíthet
a helyi katolikus egyház kilábalni a jelenlegi
válságból.

Argentína évtizedeken át Dél-Amerika legte
hetősebb állama volt. Tavaly decemberben az
tán szinte pillanatok alatt omlott össze az or
szág gazdasága, miután kiderült: kiürült az ál
lamkassza, miközben a külső adósság megha
ladta a 140 milliárd dollárt. Szinte páratlan meg
szorító intézkedéseket léptettek életbe, maxi
málták a bankokból kivehető pénzösszeg nagy
ságát, a fizetéseknek és a nyugdíjaknak pedig
csak egy részét fizették ki. További fontos, s a
lakosság körében igen kedvezőtlen visszhangra
talált döntés volt, hogy megszüntették a dollár
és a peso értékegyenlőségét. A nemzeti valuta
az intézkedést követően pillanatok alatt vesztet
te el ért ék ét. vagyis a bankbetétek értéke töredé
kére esett vissza.

A súlyos gazdasági válság társadalmi és po
litikai krízishez vezetett. Az emberek az utcán
adtak hangot elégedetlenségüknek a népszerűt

len intézkedések miatt. A demonstrációk alapja
iban rázták meg a politikai rendszert: két hét
alatt öt elnöke volt az országnak.

Nagy kérdés, van-e kiút a jelenlegi helyzet
ből. A mostani államfő, a peronista Eduardo
Duhalde, akinek 2003 végén jár le elnöki man
dátuma, úgy vélte, csak a katolikus egyház se
gítségével állhat talpra az ország. Jelenleg
ugyanis az a legégetőbb feladat, hogy az állami
intézmények visszanyerjék a lakosság bizaimát.
Argentína talpra állítása aligha valósulhat meg
az egyház segítsége nélkül, hiszen az egyedüli
intézmény, amely megőrizte tekintélyét. Jellem
ző, hogya politikusok sosem bocsátkoztak vitá
ba főpapokkal, mert az egyházi személyek sok
kal szavahihetőbbnek számítottak a világiaknál.

A katolikus egyház szerepe politikai szem
pontból mindig fontos volt az ország életében.
Korábban hallatszottak olyan hangok is, ame
lyek szerint talán túlzottan is elkötelezett a poli
tikai kérdések iránt. 1994-ig az alkotmányban
rögzítették, hogy az államfő kizárólag római ka
tolikus vallású lehet. Iratlan szabály továbbá,
hogy a függetlenség napján az államférfiaknak
kötelező megjelenniük a hálaadó szentmisén.
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Argentína 33 millió lakójának 92 százaléka
katolikus, harmincmillió körüli a megkeresztel
tek száma. Az egyház számos oktatási intéz
ményt - jórészt általános- és középiskolákat
tart fenn . Felsőoktatási intézményeikbe nem
könnyű bekerülni már csak azért sem, mert a
tanulás költségei rendkívül magasak. Ettő1 füg
getlenül a katolikus egyetemek magas színvo
naluk miatt nagy tekintélyt vívtak ki. Az okta
tók általában az egyház konzervatív szárny á
hoz tartoznak, többen közülük az Opus Dei kö
zösség tagjai. A katolikus egyház sajátossága,
hogy vezető személyiségei szoros kapcsolatokat
ápolnak II. János Pál pápával.

Az utóbbi évtizedben, amikor jelentősennőtt
a szakadék a gazdagok és a szegények között,
az argentin katolikus egyház különösen elköte
lezte magát a szociális kérdések megoldása
iránt. Több pásztorlevélben az ország főpapjai

az állami vezetőket ostorozták szociális érzéket
lenségük miatt. A püspöki konferencia elnöke,
Estanislao Esteban Karlic érsek a válság kitöré
se után, az "Uj Argentína felépítése" cím ű állás
foglalásában így jellemezte a helyzetet: "Hatal
mas mértékű erkölcsi válság alakult ki a gazda
ságban, a politikában és a kultúrában. Hamis
értékek kerültek középpontba, s ez okozta a tra
gédiát. Alapvető lenne, hogy a pol itikusok a
kőzj ó érvényesülését tartsák szem előtt." Erde
kes ugyanakkor, hogy a jelenlegi kilátástalan
pénzügyi helyzetért több püspök inkább a nem
zetközi pénzintézeteket tette felelőssé, mintsem
az ország vezető közgazdászait, politikusait.

Miközben Argentínában ideálisnak mondha
tó az egyház és az állam viszonya, Európa
egyik legkatolikusabb államában, Horvátor
szágban más a helyzet. A két éve hivatalába ik
tatott új kormányt nagy reményekkel fogadta a
közvélemény, ám a legutóbbi felmérések arról
tanúskodnak, hogy a derűlátás némiképp elha
markodott volt. A Globus círn ű het ilap nemré
giben tette közzé közvéleménykutatását, amely
ből egyértelművé vált, hogy a horvátok számá
ra nagy csalódást jelentett a szociáldemokrata
Ivica Racan vezette kabinet eddigi ügyködése.
Sokatmondó, hogy mindössze a megkérdezet
tek harmada nyilatkozott elégedetten a kor
mányról. Különösen a szociális ügyek, a gazda
ságpolitika és az egészségügy helyzetét tartják
aggasztónak.

Az utóbbi időben azonban nem a kormány
gazdas ágpol ítík ája volt a fő téma Horvátor
szágban. Óriási vitákra adott okot az állam és



az ötmilliós országban nagy befolyással rendel
kező katolikus egyház egyre romló viszonya. A
helyzet odáig fajult, hogy Racan kormányfő

amolyan békítő tárgyalást kezdeményezett a
zágrábi érsekkel, [osip Bozanic bíborossal. Meg
beszélésükön különösebb előrelépés nem tör
tént ugyan, ám abban legalább egyetértettek,
hogy további tárgyalásokon próbálják enyhíteni
a feszültséget.

Az állam és az egyház kapcsolatának romlá
sa az utóbbi néhány hónap folyamán vált szem
betűnővé. Racan szerint ennek az az oka, hogy
az egyház ellenzi az együttműködést a hágai
Nemzetközi Törvényszékkel. Ha azonban enge
delmeskednének egyes horvát főpapoknak,

Horvátországot teljesen elszigetelnék Európá
tól, arról pedig nem is álmodhatnénk. hogy be
látható időn belül az Európai Unió tagja lehe
tünk - vélekedett a miniszterelnök egyik inter
jújában. Tény, hogy néhány püspök korábban
úgy nyilatkozott, az. együttműködés Hágával
"a honvédő háború elárulása", s az sem vitatha
tó, hogy az egyházi hierarchia egyes tagjai ro
konszenveztek az 1999-ben elhunyt Franjo
Tudjman által vezetett állampárttal. a Horvát
Demokratikus Közösséggel (HOZ). Az egyház
álláspontjának támogatói ugyanakkor avval ér
veinek, hogy az 1996-ban zágrábi érsekké
választott Josip Bozanic a HOZ túlkapásai el
len is felemelte szavát. (Bozanic egyébként a
horvát katolikus egyház liberálisabb szárnyá
hoz tartozik, nem egyszer igen merész kijelen
téseivei állítólag nem mindig értettek egyet
egyes főpaptársai.)

A hágai kérdés azonban a viszony elmérge
sedésének csak az egyik, talán kevésbé jelentős

oka. Az egyház ugyanis azzal vádolja a kor
mányt, hogy nem tartja magát a Vatikánnal
megkötött konkordátumhoz. Ebben a kabinet
ígéretet tett arra, hogy már az óvodában beve
zeti a hittan oktatását. A kabinet és a parlamenti
honatyák többsége azonban úgy látja, hogy ez
már-már alkotmánysértő beavatkozás lenne a
gyermekek személyiségi fejlődésébe. Az állás
pontok teljesen megmerevedtek e kérdésben.

A Globus nyolcszáz embert kérdezett meg
arról, melyik félnek adnak igazat. A felmérés bi
zonyos fokig meglepő eredményt hozott, hiszen
a vártnál jóval többen, a megkérdezettek 53,2
százaléka vélekedett úgy, hogy felesleges az
óvodásokat hittanra oktatni. 41,5 százalék
ugyanakkor úgy látja, hogy az általános isko
lákban továbbra is szükséges a hittan. de nem a
jelenlegi formájában.

Az egyház és az állam közőtt a másik igen
vitatott kérdés a kommunizmus idején elkob
zott egyházi javak visszaszolgáltatása, amelyet
ugyancsak a Szentszék és a horvát kormány kő

zött aláírt konkordátum szabályoz. A kormány
azonban nem kívánja visszaszolgáitatni az egy
ház vagyonát, mert azzal érvel, ha mindent
visszaszolgáltatnának az egyháznak, az állam
csődbe menne.

Viták ide vagy oda, az állam és az egyház vi
szenyának rendezése mindkét fél elemi érdeke.
Igy nem kizárt, hogy belátható időn belül végre
sikerül kompromisszumot kötniük a vitás kér
désekben.
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"Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet?"
Ferencesek a feloszlatás idején 1 290,-
JózefTischner: Hogyan éljünk? 600,-
Bernard Sesboüé: Krisztus pedagógiája 590,-
A Zarándok. Loyolai Szent Ignác visszaemlékezései 980,-
Luigi Giussani: A vallásos érzék 650,-

A kiadványok megrendelhetők/megvásárolhatók

a Vigilia Kiadóban
1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. Ih. II. em.

1364 Budapest, Pf. 48; Telefon: 317-7246; fax: 317-7682

231


