
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

öt vagy hat év óta alig múlik el
hónap, hogy ne értesülnénik újabb
megrázkódtatásokról. amelyek a ka
tolíkus egyházat érik Spanyolország
ban. Papok tüntetnek az utcán, fél
titkos és illegális okmányokat írnak
alá, a rendőrség letartóztatja, és bí
róság elé állítják őket. Csupa olyan
dolog, amit tíz évvel ezelőtt képzelni
sem lehetett.' Hasonló események az
egyházon belül is: hol itt, holott zár
nak be szemínáriumokat, a püspökök
papokat mozdítanak el, papok felté
teleket szabnak püspökeiknek. Hogyan
ítéljük meg ezeket a jelenségeket? Mi
történik az egyházzal abban 'a Spa
nyolországban, amelynek szembe kell
néznie a fejlődés követelrnényeivcl,
de amelyet mély poli tikaí és társa
dalmi feszültségek tartanak izzásban?
Ezeket a kérdéseket veti föl Noe!
Langlois abban az adatokkal bővel

kedő tanulmányában, amelyet az Etu
des tett közzé ezévi áprilisi számá
ban.

•
Azt a Spanyolországot, amelyet az

1936-tól 1939-ig tartó polgárháború
után kialakítottak, Franea és hívei
tudatosan klerikális állammá kíván
ták tenni - állapítja meg Langlais.
A papságot tekintették az új rend
szer legfontosabb elemének. Kifeje
zésre jutott ez mindannyiszor, amikor
nyflvános alkalmakkor a püspök ott
állt a kormányzó oldalán, vagy al
sóbb szinten a plebános a csendőr

ség főnöke mellett. Hatóságok nagyon
sok esetben megkívánták a plébános
igazolását arról, hogy a szóbanfor
gó személy jó magatartást tanúsít.
Langloís maga beszélt egy egyetemi
lelkésszel, akinek még 1962-hen is bi
zonyítványt kellett adni ahhoz, hogy
egy fiatalembert felvegyenek a taní
tóképzőbe, A pap így óhatatlanul azt
a benyomást keltette, hogy egyszer
re tisztviselője az egyháznak és az ál
lamnak.

Langloís kiemeli, hogy az a papi
nemzedék, amely közvetlenül a pol
gárháború után köve1Jkezett, nem rnu
tatott semmiféle újító hajlandóságot.
Aktív módon kivette részét a poHtiJkai
életből, anélkül azonban, hogy vala-

írja M i h e li c s V i d

mit is okult volna a köztársasági
múltból. Semmiben sem lépte túl
elődjei szűk szellemi látókörének kor
látjait. Abban a feltevésben. hogy tel
jesen birtokában van minden igaz
ságnak, a "paternalizmus", az atyás
kodás régi formáit hosszabbította meg.
Szorosan vett lelkipásztori tevékeny
ségét kizárólag a vallásgyakorlatra és
az egyéni. erkölcsösségre központost
totta, tovább építette a szeretetmű

veket, egyébként pedig lírai hangon
magyarázgatta a pápák szocíálís kör
leveleinek kiragadott tételeit. Am
ezeket is rosszul fogta föl és még
rosszabbul elemezte, mert olykor ta
lán tudtán kívül is befolyásolták a
rendszer jogi és politikai szerkezeteí,
Amellett többségük meg volt győződ

ve arról, hogy ezek a szerkezetek
meg is felelnek a katolikus tanítás
nak, ők tehát az egyház szocíálís el
veinek "első igazi megvalósulásához"
nyújtanak segedkezet.

Kiegészeítertte ennek a papságnak
most vázolt jellegzetességeit egy
olyan "ortodoxia.", amelyet Langloís
három tényező "fura vegyülékének"
mond. Ezek a tényezők: passzív hű

ség Rómához, amire míndíg büszkén
hiva1Jkoztak is, a túlságosan fogyaté
kos képzettség, mert hiszen a szemí
náríurnokban a tanári testületek és a.
tanulmányi anyag színvonala "skal
masan alacsony" volt, végül a tár
sadalmi valóságok és a jelenkor esz
meárarnlataínak teljes nemismerése.
"Mintha azokat a tapasztalatokat és
azokat a kulturális vívmányokat.
amel~eket a protestáns reformáció, a

- francia forradalom és az októberi
orosz forradalom halmozott föl, lá
tatlanba vehették volna - jegyzi
meg Langlois -, törekvésüls az volt,
hogy a Tridentinum-utáni kulturális
örökséget szilárdítsák meg, s azt leg
följebb néhány olyan szerzővel bővít

sék, akik ilyen vagy olyan módon
odakötődtek a birodalmi katolíkus
Spanyolország hagyományához, mint
egy Donaso Cartés, egy Menendez
Pelayo v,agy egy Balmes."

•
A "klasszikusnak" vélt spanyol vi

lág "restaurálásának" 15-20 éve
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után most - miíként Langlois kifejezi
magát - "fiatal barbárok" indultak
támadásra. Ez az új papi nemzedék
1960 körül lépett elő Spanyolország
ban. Első "látványos" szereplésére
1962-ben került sor, azzal a titokban
terjesztett levéllel, amelyet 350 baszk
pap írt alá. Az időpont egybeesett
azokkal a sztrájk-kísérletekkel, ame
lyek egy modern Spanyolország épí
tését célozták A levél az alapvető

emberi jogoűcrrak, küíönösen a dolgo
zók jogainak elismerését, védelmét és
érvényesítését követelte. AItalános
volt a meglepődés. Egyesek örömmel,
mások rossz érzéssel és megdöbbenés
sel fogadták a megmozdulást, Kevés
sel utána az ígazságügyminiszter fel
is használta a bilbaói szemmárium
megnyitó ünnepségét arra, hogy "teo
lógiai oktatásban" részesítse a hall
gatókat. Ha azzal jönnek hozzátok 
figyelmeztette őket a míníszter -,
hogy kötelezzétek el magatokat a vi
lág irányában, míndíg azt kell vála
szolnotok, amit Jézus mondott az
evangéliumban: "Nem tudjátok, hogy
nekem Atyám dolgaiban kell fáradoz
nom?"

A papság magatartásának változá
sát természetesen már előbb is érez
ni lehetett. Szemínarísták a szigorú
tilalom ellenére egymásnak adogatták
Ortega műveit; hol itt, holott tünte
tően kimentek a kápolnából, arnikor
lelkivezetőjükOrtega és Unamuno el
len hadakozott. Mind több végzett
teológus kérte felszentelésének elha
lasztását azzal a megokolással, hogy
előbb meg akarja tapasztalni a való
életet, ment osak így ítélheti meg he
lyesen annak az egyháznak szerepét
és feladatait, amelyet szolgální fog.
Barcelona, San Sebastian és Pampe
lona szemínáríumait püspöki határo
zat zárta be, mert növendékei tanul
mányi és szabályzatí reformokat kö
vételtek.

Egy papi csoport az igazságosságrá
utalva olyan íratban bírálta a kor
mányzat 1959-e8 gazdasági tervét,
hogy az ügyész jónak látta terjesz
tését betittani. Különböző tájakról tö
megesen érkeztek papok Madridba,
hogy meghallgassák egyik társuk pe
rének tárgyalását a legfelsőbb tör
vényszéken. s összeütköztek a rend
őrséggel, amilkor ez nem engedte be
öket az épületbe. Mintegy száz ka
talán pap menetben vonult föl a bar-
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celonai rendőrfőnökséghez, hogy át
nyújtsa iratát, amelyben tiltakozik
egyik egyetemi - egyébként ateista
- hallgató megkínzása ellen. Egész
csomó papot tartóztattak le és helyez
tek vád alá, amiért 1967. május l-én
résztvettek a munkásság viharos tün
tetéseíben. Papok a nyilvánosság előtt

kifogásolták püspökeik ténykedéseit.
Ilyen és más hasonló események

jelezték egy merőben új helyzet be
következését, amely rnögött nemcsak
az idők múlása és a nemzedékek szo
kásos ellentéte, hanem a mélyreható
váhtozások és a néppel való törődés

szüksége húzódik meg.

*
A szellemiség módosulását Lang/ois

azzal az új kultúrával magyarázza,
amely a "hiva'talos tanok" meHett
vagy azokkal ellentétben rnínd erő

sebben beszüremkedett a szemínáríu
mokba. A szemináriumok felelős ve
zetői riadtak meg erre a legjobban.
Bizonyosak voltak arról, hogy ők hű

ségesen őrzik az "ortodoxiát", keres
ték tehát a bűnbakokat. Sok protesz
szornak kellett máról holnapra tá
voznia, 'többnyire azoknak, akikről

tudták, hogy hatással vannak a nö
vendékekre. A Iegmesterkéltebb ürü
gyekkel bocsátották el őket. A bizal
matlanság azonban nem rekedt meg
ennél vagy annál a tanárnál, hanem
kiterjedt magukra a papnevelő inté
zetekre is. Ez a magyarázata annak
- fűzi hozzá Langlois -, hogy bár
mennyire szüksége mutatkozott az
egyházmegyei szemináríumok bizo
nyos mérvű összevonásának, a már
kídolgozott oterveket is nagyrészt el
ejtették, mert az érdekelt püspökök
nem akarták saját papnövendékeiket
kitenni olyan befolyásnak, amelyeket
ök nem tudnak közvetlenül ellenőriz

ni. Annak ellenére, hogya papi hi
vatások szembentűnő csökkenése, a
pénzügyi nehézségek és az oktatás
színvonalának magasabbra emelése
mínd az összevonások mellett szóltak,
a spanyol klerikalizmus inkább a "di
vide et vinces" (oszd meg őket és
győzni fogsz) elvét afkalmazta, csak
azért, hogyelkerülje, vagy legalábbis
késleltesse a modern "heterodoxia"
fel ülkerékedését,

A haladásnak azonban így sem le
het útját állni - rőgzítd meg Lang
lais. Ma már a papság kedvezménye-



zett képviselői és a szemnáriurnok ve
zetői is kezdenek rájönni arra, hogy
az, amit ők "rossznak" tartanak, nem
egyes személyeknek tulajdonítható,
hanem a légkör megváltozásából ered.
Akarják vagy nem akarják, ha oly
kor rendezetlen. forrnában is, de új
teológiai kultúra bontakozik ki,ame
Iyet a modern élet problémái iránt
megnövekedett érzékenység, a külföl
di tapasztalatok átsugárzása és a kül
földi kiadványok áradata táplál. A
legutóbbi években szinte mértaní ha
ladványként növekedett meg azoknak
a spanyol papnövendékeknek és pa
polcnak száma, akik a határokon túl
végzik vagy fejlesztik tovább tanul
mányaikat, főleg Németországban és.
Franciaországban, míg Róma vonzá
sa úgyszólván megszűnt. Ezek a sze
mélyek természetesen mind gyanúsak
hazájukban, egy részük nem is tu
dott elhelyezkední, hanem kénytelen
volt idegenbe, rendszerint Latiname
rikába vándorolni.

Igen sokatmondóak azok az ada
tok is, amelyeket Langlois a könyv
piac alakulásáról nyújt. A Spanyol
országban 1950 folyamán kiadott val
lásos művek 750/ o-a volt még spa
nyol és csupán 25% a fordítás; 1965
ben az arány már 52, illetve 48%.
Ha csupán a hittudomány körébe tar
tozó könyveket nézzük, akkor az ará
nyok eltolódása még jellemzőbb: 1950
ben 54% a spanyol és 46% a fordí
tás, 1965-ben 33, illetve 67%. A dog
matikával kapcsolatos könyvek közül
1950-<ben még 84% a spanyol és 16%
a fordítás, 1965-ben már csupán 17%
a spanyol és 83% a fordítás, A vál
tozás a Iegkírfvóbb azoknál a tudo
mányos műveknél, amelyek magukat
a hittételeket tárgyalják: 1950-ben
75% a spanyol és 25% a fordítás, 1965
ben mindössze 10% a spanyol és 90%
a fordítás. Ha nem is ilyen mértékben,
de hasonló jelenség figyelhető meg az
ismeretágak más területein is, úgy
hogy bízvást beszélhetünk Spanyol
ország tudományos "gyarmatosítálsá
ról" Európa többi része által. Nem
kis szornorúsággal tölti el ez a spa
nyol gondolkodókat, akik közül mind
többnek meggyőződése, hogy kulturá
lis lemaradásuk sokkal inkább a vé
lemény-nyilvánítás szabadságánaik és
a szabad viták lehetőségének hiányá
ból, mint a tehetségek megfogyatko
zásából ered.

A teológiai tájékozottság növeke
désével és a teológiai látókör széle
sedesével karö1tve változik és mélyül
a spanyol papok profán rnűveltsége

is. Mínt Langloís írja, kezdetben az
Ortega-.céle histcricista és az Una
muno-féle preegzisztencialista meglá
tásokkal telítődtek, Ennek az asszi
milációs áramlatnak népszerűséget

mutatja bizonyos kleri!kális köröknek
az az óhaja is, hogya két "veszedel
mes" szerzőt ítél.ie el a Szent Offi
cium. Unarnuno esetében el is érték,
Ontega esetében kudarcct vallottak.
A fejlődés későbbi szakasza, hogy
mind több spanyol pap fog hozzá
nemcsak hazai, hanem külföldi egye
temeken is a szoclológía, a közgaz
daságtan és a világi jogtudomány ta
nulmányozásához, Céljuk, hogy tüze
tesen megismer-kedjenek a modern
társadalom problémáival. Langloís
külön kiemeli, hogy Marxnak még soha
annyi papi olvasója nem volt Spa
nyolországban, mínt napjainkban.

*

A spanyol papság mindezideig ha
gyományosan a parasztság és a kis
kereskedők rétegéből toborzódott,
amelynek tagjait a papi rendhez tar
tozás a burzsoázia kiváltságaival ru
házta föl. A most kialakuló új spa
nyol papság ennek ellenére visszatér
a néphez. Különösen áll ez a baszk
papságra és az asturíai papság egy
részére. Felfedezték a kisemberek kü
Jönleges problémáit, magukévá tették
a murrkástömegek szomjazását igaz
ságosságra, azok haragját és remé
nyeit, s mindezt összhangba hozták az
evangélium előírásaival. Ugyanak
kor mind élén!kebben átérzik, rneny
nyire elszakadt az egyház a néptől,

amíkor oly eltökélten a polgárhá
boru győzteseihezés a tőkésekhez kap
csolódott. Egyre több az a pap és
papnövendék, aki rövidebb-hosszabb
időre munkát vállal az üzemekben.
hogy követlenül megismerje a kétkézi
dolgozók életét és nehézségeit. Éssze
rű következménye ennek, hogy mi
nél inkább közösséget vállal az új
papi nemzedék a köznép sorsával és
igényeivel, annál többször kerül ősz

szeütközesbe az ország társadalmi
rendszerével és a hivatalos egyház
hangadó tényezőivel.
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Langlois nyomatékosan kitér arra,
hogy az új papi nemzedék féllépése
időbelileg egybeesett a XXIII. János
pápa ál tal meghirdetett ,,'korszerűsö

déssel", A II. vatikáni zsinat a spa
nyol egyház számára, értve itt első

sorban a püspököket, a megszekott
rend teljes felborulását jelentette. A
fiatal papság viszont törekvéseinek
jóváhagyását látta és láltja benne,
örömmel fogadta, hogy bizonyos esz
mék - így a vallásszabadság és a
világnézeti többféleség eszméje is -,
amelyeket Spanyolországban annyira
üldöztek, most nyilvánosan szóhoz
juthattak. A ,,!kel'esztényeik szabad
ságára" és a lelJkiismereti szabadságra
hivatkozva nem is engedi azóta, hogy
hivatali teikintélyek meg nem érvelt
tilalmai vagy fenyegetésed bénítsák
kezdeményezéseit.

Legfontosabb és igazi ökumenikus
feladatuknak azt tartják ezek a fia
tal papok, hogy olyan törvényt har
coljanak ki Spanyolországban, amely
megfelel a vallásszabadságra vonat
kozó zsínatí elveknek. Szerintük
azonban az "ökumenikus dialógus
nak" túl kell haladnia a tisztán ke
resztények köztí találkozáson, s ki
kell terjednie a hívők és nemhívők
egységének elősegítésére is míndazok
nak a követelményeknek tekinteté
ben, amelyeket az egész emberi élet,
a társadalmi, gazdasági és politikai
haladás támaszt. Mint Langloís írja,
egyre többen teszik fel a kérdést,
hogy míre j6k a vallási szertartások.
akár spanyol, akár latin nyelven foly
nak, ha. az egyház nem "eszi kl ré
szét azoknak a problémáknak oldoz
gatásából is, amelyek az embereket
közelről és valóban foglalkoztatják.
S ilyenek kétségkívül a munkához
való jog biztosítása, a munkafeltéte
lek rendezése, a társadalmi igazsá
gosság érvényesítése. Végtére az
evangélium legfőbb parancsa az, hogy
felismerjük Krísztust minden ember
társunkban és annak javáért síkra
is szálljunk.

Konzervatív oldalról - állapítja
meg Langlois - könnyen fogják rá
ezekre a papokra, hogy az oltár szol
gálata helyett poldtlzálnak és tulaj
donképpen a szocíalízmusnak törnek
utat. Pedig a valóság az, hogy őszin

tén keresik a hithez és az evangé
liumhoz való hűség feltételeit és mód
jait. Meggyőződésük, hogy az embe-
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ri tanúskodás Istenről nem valami
ídőn kívüli elvontság, hanem magá
ban kell foglalnia a küzdelmet egy
térben és időben nagyonis meghatá
rozott olyan helyzet ellen, amelyben
az egyház kissé míndenütt, de Spa
nyolországban különösképpen az eví
lágí hatalommal kompromittálja ma
gát. Meggyőződésük, hogy a keresz
ténység csak ilyen módon cáfolhat
ja meg azt a krítíkát is, amelyet a
marxizmus a vallás fölött gyakorol.
"Ezért utasítják vissza azt is - mond
ja Langloís -, hogy cinkosai legye
nek bármi olyan rendelkezésnek,
amelyhez az állam a kommunizmus
elnyomása okából folyamodiJk."

Mindenesetre hiba volna azonban
azt gondolnunk. hogya spanyol pap
ság világosan elhatárolt kért csoport
ra osztható: a régi rendszer híveire
és a fejlődés híveire. Valóságban a
helyzet jóval bonyolultabb. Egyelőre

tény, hogy a püspöki kúriákban és a
katolíkus intézményekben a "konzer
vatívok" tartják kezükben a gyeplőt.

Előre látható, hogy míután a válto
zások elkerülhetetíenek, ezek a "kon
zervatív" papok beidegzett merevsé
gük, a kellő felkészültség hiánya és
személyi alkalmatianságuk míatt nem
sókáig tudhatnaik vagy merhetnek na
gyobb felelősséget vállalni. Bizonyos
időn keresztül azonban számolni kel!
még a régi papság s mellette a fiata
labb papi nemzedék visszahúzó ele
meinek uralmával, főleg a kisebb egy
házmegyékben, annál is inkább, mert
az utolsó évtizedben módszeresen eltá
volították egyes szemínáriumokból
azokat a növendékeket, akik értel
mi függetlenségükkel vagy túl hala
dónak ítélt eszméikkel tűntek ki.

•
Tanulmányának záró fejezetében

Langlois azokat a kísértéseket és ne
hézségeket taglalja, amelyek az új
spanyol papság helyzetét meglehetősen
drámaivá teszik. Lényeges kísértés
mindenekelőtt a megfutamodás. Spa
nyol haladó katolikusok körében már
is aggódnak a papság "él.'telmi elsze
gényedése", "az agyvelők menekülé
se" miatt. Igen sok fiatal pap bele
fáradt abba, hogy legnemesebb törek
véseit sem értik meg, kivándorolt te
hát arra az első spanyolnyelvű terü
letre, ahol elhelyezkedést kínáltak



neki. Még többen ménnek külföldre
azzal a megokolással, hogy doktorá
tusra készülnek, vagy felsőbb tanul
mányokat folytatnak, ez azonban
gyakran csupán ürügy arra, hogy ál
cázzák kényszerű vagy önkéntes szám
kivetésüket. Súlyos nehézséget jelent
e papság számára a társadalmi nyo
más is. A katolicizmus Spanyolor
szágban mmdenkor hagyományos
rendfenntartó erőként szerepelt, s az
államhatalom is ebből a szempontból
ítélte meg és értékelte az egyes pa
pokat. A mcstaní fiatal papság zö
me nem hajlandó ezt a játékot foly
tatni. Ellenszegülésére a reakció kez
detben a meglepődés volt, ma azon
ban - húzza alá Langlois - egyre
erőszakosabb. sőt gyűlölködő formá
kat ölt. Egyes szélsőjobboldali folyó
iratok és bizonyos hírszolgálati szer
vek rendszeresen közölnek rágalmazó
leveleket vagy ugyanilyen célzatú
"bizaJ,mas értesüléseket".

Nagy szükség lenne a hierarchia
kiegyenlítő beavatkozására. de senki
előtt sem titok, hogy a viszony a
híerercaia és a fiatal papság között
pattanásig feszült, ami természete
sen további forrása a nehézségek
ne!k. Nem szabad egyébként azt sem
felednünk, hogya spanyol egyház
ban jelenleg különös szélsőség mutat
kozik. Papsága a legfiatalabb papság
Európában. A 22 OOO spanyol pap kő

zül 9000 (45,8%) fiatalabb 40 éves
nél, közülük 3440 alatta van a 30
évnek. A püspöki kar viszont a leg-
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idősebb egész Európában. Tagjainak
átlagos életkora 64 esztendő, s a 80
spanyol püspök közül 27 van fölötte
a 70 évnek. Langlois szerint a püs
pöki kollegialitás helyreállitása is
csak súlyosbította itt a feszültséget a
papság és a hierarchia között. A kol
legiális kormányzás ugyanis károsabb
orvosság lehet, mínt az orvoslásra
váró baj, mihelyt a püspöki kar ke
vésbé megértőnek bizonyul a jogos
kívánalmak irányában, mínt magá él

római központi kormányzat. Az pe
dig köztudomású, hogy amíg a fiatal
papság nagyjában a zsinati többség
állásfoglalásait képviseli Spanyolor
szágban, addig a hierarchia a zsinati
kisebbség szellemében igyekszik el
járni. Ezen egyelőre nem változtat az
sem, hogy vannak már szórványosan
olyan püspökök, akik a nyilvános
ság előtt is a haladás szüksége mel
lett emelnek szót.

A legnagyobb hiányosság így, ami
miatt a fiatal papság szenved - fe
jezi be Langlais -, továbbra is az,
hogy törekvéseiben nem talál kellő

támogatásra, Pedig mire sem vágyná
nak inkább, mint arra, hogy fölötte
seik is megértsék és segítsek őket, tö
kéletes kőzösségben az egész kateli
kus egyházzal. mert meggyőződésük,

hogya spanyol egyház csak 'ajkkal' bir
kózhat meg jelenlegi válságával és
azokkal a válságolekal. amelyeket a
jövő tartogat számára, ha törhetetle
nm és hamisítatlanul hirdeti a "jó
hínt", az evangéliumort.

(VEND15GLATAS - VENDÉGESKED15S)

A nyár korán felébreszti mindnyá
junkban az utazás utáni vágyat. Alig
zárulnak majd be a különböző tipusú
iskolák kapui, kezdődnek el a mun
kahelyeken a nyári szabadságolások,
máris megindul jelenkorunk európai
népvándorlása, csoportosan és egyé
nenkint, vasúton, országúton, hajón
és repülőgépen, közeli és távolabbi,
bel- és külföldi úticélok felé.

Aki csak egyszer is kimozdult éle
tében munka- és életkörnyezetéMI,
annak nem kell mag'llarázni, hOf1'11

maga az utazás, a cél, az űdulőhely
felé, a kikapcsolódás és szórakozás
helyére, élményt jelent ... Az új táj,
az új emberarcok érdekes látványa
annyira lebilincsel minket, hogy ta
lán észre sem vesszük: mindebbe az
újdonságba máris vendégekként csöp
pentünk! Voltaképpen már a pálya
udvartól, a folyami, tengeri, vagy légi
kikötőtől kezdve vendégek vagyunk . . .
Vendégei a MAV-nak, a hajózási vagy
légiforgalmi vállalatnak. Igaz, jegyet
váltottunk, li IIzzeI hallgatólagos ,ke-




