
Kommunizmus, katolicizmus, Kuba

"Nem politikai taktikázás: az a véleményünk, hogyapolgároknak a hitükhöz való
jogát éppúgy tiszteletben kell tartani, mint az egészséghez, az élethez, a szabadsághoz
való és mint az összes egyéb jogát. ... az egyénnek elidegeníthetetlen joga van saját
filozófiájára, vallásos hitére" - szögezte le egy nemrég közzétett interjúban Fidei
Castro.

Továbbá: "A hívő ember megbecsülése feltétlen helyes dolog, hiszen ugyanabban a
világban élünk, mint a hívők. Az sem jó, ha a forradalom és a vallásos hit mindun
talan összeütközik:'

Végül: "Forradalmunk mindaddig nem tökéletes, amíg egyes embereket, akik tár
sadalmi kötelességeiket más polgárokhoz hasonlóan teljesítik, vallási okból diszkri
minálnak."

Castro valaha a jezsuitáknál tanult, de mint mondja, soha nem volt hívő. Mai kije
lentései talán mégsem okoztak volna különösebb meglepetést, ha nem ismernénk a
kubai kereszténység ugyancsak szerencsétlen történetét. Az interjú jelentöségét még
valami fokozza: időben egybeesik a kubai katolicizmusban meginduló ébredéssel,
rekonstrukcióval, aminek legnyomatékosabb jele az 1986. tavaszi Nemzeti Egyházi
Találkozó.

A magyarországnyi (114500 km--en elterülő, tízmillió lakosú) Kuba és a keresz
ténység kapcsolata mindig ellentmondásos volt. Egy évvel a spanyol hódítás után
megjelentek az első szerzetesek (1512) s hat évvel később püspökség is alakult. Elsőd
leges céljuk azonban nem a helybeli hitterjesztés volt, hanem a kontinensre tartó
misszionáriusok ellátása. Sok egyháztörténész szerint Kuba legnagyobb részét mind
máig nem evangelizálták. Ráadásul az egyháziak spanyolok voltak, akik a nemzeti
mozgalmak idején nyíltan Spanyolország mellé álltak. A nemzeti függetlenség meg
szerzésekor (1898) pogány falu és egyházellenes nemzeti nagypolgárság állt szemben
a gyenge és rosszul szervezett egyházzal. Az ellentétek a 20. században csökkentek. A
katolikus egyház ekkor a középfokú oktatásban jelentős szerepet vállalt. A lelkipász
torkodás ellenben változatlanul fejletlen maradt. A sajátos helyzetet jellemzi a pap
ság akkori megoszlása. Az ötvenes évek elején a gimnáziumokban 200 pap oktatott,
de az egymilliós Havannában csak 32 lelkipásztor müködött.

A forradalom győzelme után néhány nappal, 1959 januárjában, Castro még megál
lapíthatta, hogy .Kuba katolikusai a legeltökéItebben támogatták a szabadság ügyét".
De ennek az egyetértésnek hamar vége szakadt. Az agrárreform, majd az államosítá
sok kérdésében megoszlottak a vélemények. 1960 augusztusában pásztorlevelet ol
vastak fel "a kommunizmus növekvő befolyása" ellen. Egy püspök a templomok be
zárásával fenyegette a kormányt. Kuba ekkor az amerikai gazdasági blokád ellen har
colt. Az USA bombázta a termést. Castro okkal utasította vissza a kritikát. "Láttatok
már olyan pásztorlevelet - kérdezte -, amely a cukornádültetvények napszámosait
védi, vagy amely elítéli a munkás- és diákvezetők meggyilkolását?"

A Disznó-öbölben megkísérelt ellenforradalmi partraszállás meggyorsította az ese
mények menetét. Az akcióban három spanyol szerzetes is részt vett. "Isten nevében
jöttünk" - hangzik proklamációjuk. "A támadó brigád kubaiak ezreiből áll, akik mind
keresztények és katolikusok. Harcunk azok harca, akik az ateistákkal ellentétben
hisznek Istenben... éljen Krisztus Király!" Válaszul Castro bejelentette az iskolák
államosítását és a külföldi papok tartózkodási engedélyének felülvizsgálatát. A zöm
mel még mindig spanyol papság megijedt, félt a spanyol polgárháború megisrnétlö
désétöl, s tömegesen menekülni kezdett. A Vatikán különmegbízottat küldött a kiván
dorlás megállítására, de addigra már késő volt.
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134 kiutasított papon kívül további 200 pap és több mint 2000 szerzetes nővér

hagyta el az országot. Ezzel az egyházszervezet összeomlott, a kereszténység a társa
dalom és a kultúra peremére szorult. Azóta hitoktatásra csak a templomban van mód
- de ki végezze? A naptárból eltűntek a keresztény ünnepek, közöttük a Húsvét és a Ka
rácsony. A lakosságnak legfeljebb 40 százaléka van megkeresztelve. Vallását rendsze
resen csak 80-100 OOO ember, a népesség l százaléka gyakorolja. (30 évvel ezelőtti

adatok még 79 százalék megkereszteltet, illetve 17-20 százalék gyakorló katolikust
mutattak.) A lelkipásztorkodást ma 231 plébánián és 397leányegyházban vagy egyéb
központban 224 pap végzi, 23 szerzetes testvér és 238 apáca segítségével. A szemina
risták száma az elmúlt években 40-50 között váltakozott. Ez nagyon kevés, pedig a
katolicizmussal szembeni elvárások nőnek.

Az útkeresés történelmi eseménye az 1986 februárjában megtartott katolikus nagy
gyűlés (talán nemzeti zsinatot is mondhatnánk): a Nemzeti Egyházi Találkozó. Valójá
ban a dolog nem idén kezdödött. A 180 oldalas munkadokumentumot még 1979-ben
kezdték kidolgozni, majd 1981 óta plébániai, végül egyházmegyei szinten tárgyalták
és egészítették ki. Megpezsdült az ország katolicizmusa, közösségek alakultak, az
együttes gondolkodás felelősségetébresztett s erősítette az összetartozást.

A Találkozó minden szemrehányást, számonkérést. panaszkodást került. Nem hát
ra, hanem előre akart nézni. A zárónyilatkozatban a kubai katolikus egyház részt kér
a társadalmi feladatok megoldásából és párbeszédet kezdeményez a társadalommal:
az együttélés, az együttműködés dialógusát. A társadalmi elköteleződés feltétel nél
küli. "A dialógusra készség nem függ attól, hogya másik fél hajlandó-e erre." Ez a
szolgálni akarás és nyíltság azonban nem azonos a kritikátlansággal. A Találkozó
résztvevői ismételten említették az ifjúság vallási nevelésének akadályait, és sürget
ték a keresztény tömegkommunikáció kiterjesztését. Mindkét üzenet bizonyára nem
csak az egyházi vezetésnek szólt.

Arra a kérdésre pedig, hogy mi az ilyen kongresszusok és egységesülési folyamatok
értelme és politikai realitása, legalább három szinten kell válaszolni. A legfontosabb,
hogy a közösségben mindenki saját ügyének tartja a kereszténységet, ilyenkor lehet
lebontani az egyházon belüli korlátokat. Igen fontosak a kongresszust megelözö, azt
lehetövé tevő és azzal párhuzamosan zajló találkozások is az állami és az egyházi ve
zetők közott. Végül az állam és az egyház közötti jó viszonynak aligha van erősebb bi
zonyítéka, mint ha a keresztény közösség önállóan gondolkodhat, vitatkozhat sorsá
ról és tervezheti azt. Ez az állam bizaimát is kifejezi.

Ezt a bizalmat Kubában részben a felszabadítás teológiája alapozza meg. A püspöki
kar nyilatkozatai a zsinati megújulás és a Latin-amerikai Püspöki Kar konferenciái
kapcsán hivatkoznak rá. Fidel Castrónak a Kubai Kommunista Párt 1986. februári,
III. kongresszusán mondott beszéde szerint a felszabadítás teológiája "nem csupán a
szegényekért való elköteleződés igazi tapasztalata mundazok számára, akik így egy
nem meghamisított kereszténységet élnek; hanem ezen túl, politikai jelentöségét te
kintve, sok keresztény vallásos meggyőződésből eredő kívánsága, hogy az emberek
között a testvériesség, az egyenlőség és az igazságosság világát felépítsék."

A szegény, számszerűen kicsi és intézményekkel alig rendelkező kubai katolikus
egyház előtt nagy erőfeszítések állnak. Úgy tűnik, erőben, közösségben nincs hiány.
Úgy tűnik, az egyházi vezetés sem félti tekintélyét vagy hatalmát a világiaktól. S úgy
tűnik, hogy az állami-politikai irányítás szívesen fogad minden őszinte segítökészsé
get. Kuba számára mindebben sok újdonság van: akár az elmúlt száz, akár az utóbbi
harminc évhez viszonyítjuk. De hogy ez az újdonság mekkora társadalmi érdeklödést
váltott ki, azt a legjobban a bevezetőben idézett Castro-interjú kelete mutatja. A
könyvecske két hónap alatt egymillió példányban fogyott el.

(T. M)
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