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XVI.
A  protestantizmus Spanyolországban

/The Reformed and presbiterian World cikkét ismerteti a Theológiai
S z emle. Innen vesszük az adatokat./          
  A reformáció már a 16. szd-ban eljutott Spanyolországba is, de a kö
nyörtelen inkvizició a zsidókkal és mórokkal együtt a protestánsokat is
 kiirtotta vagy kiüldözte.                  

A 19.szd-ban a követségek és kereskedelmi vállalatok alkalmazottai 
számára néhány nagyobb városban protestáns templomok épültek, protestáns 

 gyülekezetek szerveződtek. Ezekből kiáradt az evangélium ereje a spanyol 
lakosságra is, s ma már kb. 100 ezerre tehető a különféle prot. feleke- 
zethez tartozó spanyolok száma.      A pontos szám megállapitása azért 
ütközik nehézségekbe, mert az 1953-ban a spanyol állam és a Vatikán kö- 
 zött kötött konkordátum szerint a spanyol nép egyedüli vallása a r. kat. 
v allás, s aki nem tartozik oda, azt egyrészt nem tekintik a spanyol nép- 
  közösség tagjának, másrészt vallását csak negative jelölik meg: nem-kat.
 A protestánsok számán belül egészen elenyésző az evangélikusok száma. 
 Nincs is külön spanyol evang. egyház. Tudomásunk szerint csak Madridban 
 él külön evangélikus gyülekezet, máshol együtt élnek más prot.testvéreikkel.

A Spanyol Charta /az 1945-ben elfogadott spanyol alkotmány/ 6.artiku- 
 lusa elvileg és látszólag biztositja a vallásszabadságot:"A katolikus 
 vallás követése és gyakorlása, mivel az állam vallása, hivatalos támoga- 
 tást élvez. Senkit sem lehet zaklatni hitéért, sem vallásának privát gya- 
 korlásáért, szabadtéri szertartások, vagy kormenetek, felvonulások csak 
 a katolikus   egyház számara engedhetők meg."

Az alkotmány alapján a kormány különféle rendeletekkel szabályozza a 
 protestánsok vallásgyakorlatát. Istentiszteletek tartására szolgáló temp- 
 lomok vagy más gyülekezési helyek csak a hatóság engedélyével tarthatók 
 nyitva, s ezeket az engedélyeket indoklás nélkül vonják be vagy tagadják 
 meg. Ha a protestánsok csalnem otthonban gyülekeznek össze az ige hallga- 
 tására, súlyos börtönbüntetésnek teszik ki magukat.

Az utóbbi időkben - sajnos - az is többször előfordult, hogy fanatikus 
 katolikusok megtámadták a protestáns gyülekezési helyeket, kápolnákat 
 vagy templomokat, kifoszották, felgyujtották vagy megrongálták azokat a 
 nélkül, hogy a rendőrség közbelépett volna.

 Az állam megakadályozza a lelkészképzést is. A madridi Teológiai Sze- 
m i náriumot 1956-ban lezárták, lepecsételték. Azóta a pecséteket már el- 
 távolitották, de a megnyitás hivatalos engedélyét még 1959-ben nem adták 
 ki.

Minden vallási irodalom alá van vetve egy 1957-ben felállitott egyhá- 
z i  cenzura-hivatalnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy teljesen le- 
 hetetlen bármilyen evangéliumi szellemű sajtótermék kiadása. A Bibliát 
 sem szabad kiadni!
  A már ismertetett 6 . cikkelyt a kormány egy törvénymagyarázó rendelet- 
 ben úgy értelmezte, hogy minden tevékenység, mely "egy nem-katolikus val- 
 lás érdekét szolgáló nyilvános publikáció lenne, szigorúan tilos”. Ez azt 
 jelenti, hogy a protestánsok nem állithatnak fel iskolát, karitativ in- 
 téményt, üdülőt stb, nem vehetik igénybe a sajtót, a rádiót, a nyomtat- 
ványt semmiféle prot. egyházi alkalom meghirdetésére. Még az is bünteted- 
 dő cselekmény, ha két protestáns nyilvános  helyen - utcán - találkozva, 
 egymást valamilyen egyházi összejövetelre figyelmezteti vagy meghivja. 
Ennek ellenére nagyon jól sikerült az 1957 évi madridi protestáns evangé— 
lizáció. A protestáns hivek vállalták, hogy élőszóval értesitik egymást, 
mindenki legalább egyet. Az imaházak mind zsúfolásig meg teltek.
  Azt mondanunk sem kell, hogy mennyi nehézséggel kell megküzdenie egy 
 protestáns spanyolnak, ha házasságot akar kötni, hiszen ezen a területen 
s ajnos meg Magyarországon is alkalmazzák a középkori módszereket. Ha
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 valakit r.kat. templomban kereszteltek meg, hiába tért át valamelyik
prot. egyházba, a hiába protestáns a választottja,, csak  a r.kat. temp- 
lomban esküdhet meg, s hiába minden: ha törvényes házasságban akar él- 
 ni, minden gyermeke csak katolikus lehet, R .kat. vagy r.kat.-nak vélel- 
mezett fél számára ugyanis ninss polgári házasság. S hogy ki vélelmez- 
 hető   r. kat.-nak,azt a terület szerint illetékes r.kat. püspök álla
pitja meg fellebbezés nélkül.

Az iskolákban csak r.kat. vallásoktatás van. Elvileg ezen a protes
tánsoknak nem kellene résztvenniök, ha szüleik kérik, de a vizsgákon 
megkivánnak r.kat. vallási ismereteket s prot. gyerekektől is, igy te
hát szegények kénytelenek olyan ismereteket tanulni, melyek lelkiismere
tükkel ellenkeznek. Még a fősikolákon is bevezették a kötelező dogma- 
oktatást.

Mvel a r.kat. vallás államvallás, a hadsereg tagjait kivezénylik r. 
kat. szertartásokra. A protestáns katonák, ha lelkiismeretük szavára 
hallgatnak, s nem akarnak misére menni, sok esetben szenvednek el súlyos 
büntetéseket.  

Bár elvileg Spanyolország modern állam, mely nem tesz különbséget 
az állampolgárok között, mégis vannak olyan hivatások, melyekből a pro
testánsok ki vannak z á rva. N em lehetnek tisztek, pedagógusok és ápoló 
nővérek.

A spanyol hatóságok, maga Franco is, külföldi, ujságirók előtt tilta
kozni szoktak ama vád ellen, hogy protestáns-üldözes lenne náluk. Igaz, 
máglyákat nem gyujtanak, de az is igaz,ahogy a cikk mondja, hogy a 
protestánsok állandó félelemben élnek, s ha hitükhöz hűségesek akarnak 
maradni, akkor vállalniok kell egzisztenciájuk állandó fenyegetettségét.

Kérdés, miért nem tiltakoznak szervezetten az elnyomás ellen. A spa
nyol állam a protestáns egyházakat nem ismeri el jogi személyeknek, pa
naszt tehát    az egyház nem tehet, csak személyesen az egyes protes
tánsok. Ebben a jogi helyzetben ma már azt sem engedik meg az egyházak
nak, hogy ingatlan tulajdonuk lehessen.

Hová fog vezetni mindez? Vannak felvilágosult r. katolikusok, akik 
érzik ennek a helyzetnek a lehetetlenségét, a hivatalos klérus azonban 
még mindig túlsoknak tartja a "türelmet" a protestánsokkal szemben. Ha 
a mostani liberális szellemű pápa nem jut jobb belátásra, vagy ha poli
tikai erők meg nem buktatják Franco rendszerét, akkor  még sokat kell 
szenvedniük hitükért spanyol protestáns testvéreinknek.

Dr. K. A.


