
Erről a nyilatkozatról írta kommen
tárjában a párizsi Informations Catho
liques Internationales, hogy "Defregger
püspök, sajnos, több részvétet mutatott
önmaga, mint a tömeggyilkosság áldo
zatai iránt és sajátos módon agresszív
magatartást és nyelvet választott." Es
erről mondta sokkal indulatosabban
ugyancsak a televízióban a neves író
Heinrieti Böll, hogy Defregger, a "tar
talékos tiszt és püspök perszonálunióját
valósította meg" és hogy "a tisztikaszinó
szóhasználatával" élt.

Külön cikkben foglalkozik Detregger
püspök televíziós nyilakozatával Salva
tore Baldassari ravennai érsek az Ii
Reqno hasábjain. Ebben írja a többe"
között:

"Nem annyira a filettói szörnyű eset
a meglepő.

A megdöbbentő a televíziónak adott
interjú: Def'regger akkori magatartását
a háború és az engedelmesség értékei
vel védelmezte. Ebben van a tragédia,
mert döbbenten kell fölfedeznünk, hogy
a mai Detregger azonos az 1944-es
Defreggerrel. És ha őszinték akarunk
lenni el kell ismernünk, hogy míndnyá
junkban, vagy legalábbis nagyon so
kunkban ott van még egy kissé az az
1944-es Defregger ...

A háború értékei: de melyek azok?
Nem akarjuk megfosztani érdemeik

től azokat, akik feláldozták magukat az
elmúlt háborúkban. De vajon a legutób
bi 30 év története nem volt-e elég ah
hoz, hogy megsemmisítse az úgyneve
zett igazságos háború utolsó illúzióját
is? ..

Manapság a háború értékeível véde
kezni vajmi kevéssé evangéliumi do
log és nincs összhangban .a történelem
mel. S ugyanúgy vagyunk az engedel
messég értékeivel is, Az engedelmesség
minden bizonnyal erény. Vannak azon
ban abnormális parancsok, amelyeknek
ilyen [ellegét ösztönszerűen meg kell
érezni. Ilyen esetekben a nemengedel
messég az erény ...

Véleményünk szerint Detregger nem
tette helyesen, hogy egy abnormális pa
rancsra való engedelmességre hivatko
zott. Az interjúnak más hangnemben
és más tartalommal kellett volna el
hangoznia.

Nem ítélet akar ez lenni: a testvér
őszinte véleménye ez, amelyet meg
mond a testvérnek."

Ami végül a harmadik kérdést, a JO
vőre vonatkozót illeti, azzal kapcsolat
ban a Cicitta Cattolicában, az olasz
jezsuitáknak a Szentszékhez közelálló
folyóiratában jelent meg Giuseppe de
Rosa tollából egy méltató cikk, amelynek
utolsó bekezdését idézzük:

"Kétségtelen, hogy a »Defregger eset...
nem könnyű, sőt rendkívül bonyolult,
mert nemcsak arról van szó, hogy íté
letet mondjunk a filettói tragikus ese
ményről, hanem arról is, hogy megítél
jük annak a Defreggernek mai helyze
tét, aki időközben pap és püspök lett.
Ami a múltat illeti, világos, hogy a fi
lettói mészárlás súlyos bűncselekmény

volt, amelyet objektíven még azzal sem
lehet igazolni, hogy az, aki elkövette,
felsőbb parancsra cselekedett, vagy
azért, hogy még nagyobb szerencsétlen
séget hárítson el a kis Abruzzók-beli
falu feje fölül. Detregger kapitány szub
jektív bűnösségéről jogi síkon a bíró
ság, erkölcsi síkon Isten ítél majd, aki
egyedül illetékes, mert egvcdül ő ismeri
a szívek rtitkát és ő tudja értékelni a kö
rülményeket, Felmerül azonban egy sú
lyos és a jelen szempontjából sürgos
kérdés. Defregger kapitány ma püs
pök. Felvetődik tehát a kérdés: helyes
dolog-e, ha ő továbbra is megmarad
hivatalában, avagy pedig tekintetbe vé
ve az ügy súlyosságát, és főként figye
lembe véve a keresztény lelkiismeret
megnyilatkozásait vele szemben, vajon
nem lenne-e helyesebb, az egyház és
maga Defregger szempontjából is, ha
önként lemondana, ami mindenkinek a
szemében azt ígazolná, hogy őszintén

jóvá kívánja tenni ami történt'?"
DOROMBY KAROLT

Az ember lelke hasonló a vízhez: az égből jó, az égbe .!záU föl, ! újra földre
kell leszállnia., örök váLtakozásban.
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A hit nem kezdete minden tudásnak, hanem a vége.
Goeth"
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