
A Z EGYHÁZ A VILÁGBAN
AZ EGYHÁZ A FORRADALOMRA ÉRETT DÉL-AMERIKÁBAN

"Kedden, február 17-én 14 órakor az
Operacao Banderiantes keretében (az OB
eredetileg a közlekedés biztonságát cél
zó rendőri akció volt, most azonban a
katonai rendőrség eljárása a polínikallag
megbízhatatlan elemek ellen) kihoztak
a Tiradentes börtönből. Maurizio kapi
tány és két rendőr jött el értem. Ma
urizio azt mondta : Meg fogsz ismerked
ní a pokol tornácával. Bilincselt raktak
a kezemre és begyömöszöltek egy Volks
wagen podgyásztartójába. Közben re
volverrel fenyegettek. A fejem és vál
lam már útközben fájDii kezdett" 
így loezdődík Tito de Alencar braziliai
domonkos atya bőrtőnből kicsempészett
beszámolója, amelybon leírja, hogyan jú
tant el pap létére addig a pontig, hogy
a börtönben öngyilkosságot kísérelt meg.
A beszámolót a Nyugat-Németországban
megjelenő Pub/ik .kőzölte ez évi május
l-i számában.

"Alig hogy megérkeztünk az OB-ra
- folytatja beszámolóiás Tito de Alen
car - azonnal kiihallgattak. Maurizio
kapitány csoportja előbb két személlyel
állitott szembe. A kihallgatás tárgya az
UNE (Nemzeti Diákszövetség) kongrész
szusa volt, amelyet 1968 októberében
Ib!iunában tartottak, Azt akarták, hogy
néhány ott történt eseménnyel kapcso
latban nyilatkozzam. Noha kijelentet
tem, hogy semmit sem tudok az ügy
ről, mindent megtettek, hogy szóra
bírjanak. Valamivel később a »pau de
arara-s-ra, a papagáj hintának nevezett
kínzóeszközre kerültem. A kezeimet és
lábadrnat összekötözve mezítelenül föl
akasztottak. Majd a fejemre és az ujj
izületeimre elelctródákat szereltek és
elerotromos sokkoknak vetettek alá. Az
áramot egy telep szolgáltatta, Hat pri
bék foglalkozott velem Maurizio kapi
tány parancsnoksága alatt. Telefonokat
is kaptam, vagyis üléseket mindkét fü
lemre és közben szídalmaztak. Mindez
körülbelül egy ÓTa hosszat tartott. Az
tán egy negyedórára békében hagytak
és levettek a "pau de arara-s-ról. A ki
hallgatás azonban tovább folyt. Egyre
csak ugyanazokat a kérdéseket tették
fel, és mennél inkább tiltakoztam, an
nál hevesebben vertek. A kínzások és
a kihallgatások este 22 óráig tartottak.
Amikor kikerültem a szobából, testem
tele volt véraláfutással. fejem nehéz
volt és borzalmasan fájt. Egy katona
bevitt a 3. szárnú cellába, ahol egye-

dül maradtam. Acellla 3x2.50 m nagy
volt, tele bolhával és svábbogárral. A
szag kibírhatatlan volt, nem volt mat
rac és takaró sem. üres gyomorral
aludtam el a hideg, piszkos cement
padlón."

Tito de Alencar kínzatása péntekig
egyfolytában tartott. Közben megismer
kedett a "sárkáinyszék" nevű kínzóesz
közzel is. Ez egy villanyszékszerű szer
szám, amelynek segítségével a test kü
lönböző részeit lehet elektrosokknak alá
vetni. A kíhallgatást egy még hírhed
tebb kapitány, Albernaz vette át. Mí
közben a fogoly testére a villanydróto
kat fölszerelté, ilyeneket mondott:
"Amikor az OB-ban dolgozom, a szí
vemet otthon hagyom. Mérhetetlenül
utálom a papokat, és nem rettenek visz
sza attól, hogy megöljem a terrorístá
kat. A háború az háború. Ha te nem
ölsz, téged ölnek meg." Az állandó ve
rések, elelotrosokkok, a bőrén eloltott
égő cigaretták következtében Tito de
Alencar négy nap alatt testi és lelki
erejének végéhez érkezett.

"A cellámban nem tudtam aludni 
írja. - A fájdalom állandóan fokozó
dott, úgy éreztem a fejem tízszer. na
gyobb a testemnél. Aggaszto1Jt; a lehe
tőség, hogy más papok is ugyanerre a
sorsa juthatnak. Itt volt az idő, hogy
végét vessük a dolognak. Csak egy
megoldás kínálkozott: az öngyilkosság.
A cellámban, amely tele volt piszok
kal, felfedeztem egy takarításra szol
gáló pléhdarabot. A cementpadlőn éle
síteni kezdtem a bádog szélét. Mellet
tem f,ekvei fogol)"társamészrevette szán
dékomat, kérte, hogy maradjak nyugod
tan. 6 még többet szenvedett, mint én
(a nemi szerveit szétroncsolták), és még
nem őrült bele a szenvedésbe. Az én
esete:nben azonban erről volt szó; meg
akadalyozni, hogy még más embereket
is kínozzanak. Azorikívül a közvélemény
és az egyház tudomására akartam hoz
ni, hogy mí történik a brazil börtönök
ben. Úgy gondoltam, ez csak az éle
tem föláldozása révén lehetséges."

A domonkos páter öngyilkossági kí
sérlete másnap vált lehetövé, amikor
borotválkozní vitték és még nem volt
kész ezzel a múvelettel, amikor a ka
tona már érte jött, hogy visszavigye a
cellába és Ő· kérite, hogy hagyja még
egy kicsit nála a borofvát, Míkor a ka
tona elment, a borotvával felvágta. a
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kezén az ereket. A katonakórházban
múlt el eszméletlensége és itt tudta
meg, mi történt vele. Maurizio kapitány
kétségbeesetten mondta az orvosoknak:
.Semmí körűlmények között nem halhat
~g, mindent meg keH tenni a meg
mentésére. Különben elvesztünk."

Camüo Torres példája

Azt, hogy Tito de Alencar esete nem
elszigetelt jelenség, világosan bizonyít
ja az a dokumentáció, amelyet a Stim
men der Zeit ugyancsak ez évi májusi
száma tett közzé "Kínzások Brazíliá
ban" címmel. A dokumentumok elé írt
kommentárjában a többek között eze
ket írja a német jezSuiták nagytekin
télyű folyóirata:

"Brazíliában nem újkeletű dolog a
kínzás. A hatvanas évek eleje óta egy
mást egyre sűrűbben váltó rendszerek
rníndegyíkének megvolt a maga sajátos
poli:tikai kényszerítő módszere, a »meg
sértett rend« helyreállítására. Új és drá
mai a kínzásnak, mi'llJt rendszeres esz
köznek alkalmazása a baloldali ellenzék
végérvényes kiirtására. Kivételes álla
potot bevezető törvények, a halálos íté
let politikai búncselekményekre és a ra
díkáíís sajtócenzúra szolgál ve dráma
formális hátteréül.

A börtönökből kicsempészett beszámo
lók és vallomások elemzése egész sor
megdöbbentő megállapításra késztet:

A kínzásnak alávetettek a legkülön
bözőbb társadalmi rétegekből származ
nak, van köztük munkás, paraszt, főleg

azonban értelmiségiek; Ügyvédek, újság
írók, diákok.

Kínoznak asszonyokat, gyermekeket,
aggastyánoloat, és kiskorúakat.

Kínoznak papokat, apácákat, szerze
teseket.

Kínoznak brazíliaiakat éppen úgy,
mint külföldieket.

A kínzásokat a Iegszőrnyűbb módsze
rekkel hajtják végre: papagáj hinta,
sárkányszék. elektrosokk, verés, égetés.

A kínzások a legmegalázóbb, legem
bertelenebb módon folynak, rendszerint
mezítelenül, gyakran a' családtagok je
lenlétében.

A kínzások nem ritkán az áldozat
haláláig folynak. Legalább húsz halállal
végződő eset biztosan tudott, fel tehető
azonban, hogy a valóság ennek többszö
röse.

A kínzások következtében sok áldozat
számára az egyetlen kiút az öngyilkos
ság. (A kommentár itt uta'! a későbbiek

ben közölt akták egyikére - ezeket a
Sao Paolo-í Tiradentes börtönből esem-
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pészték ki -j valamint Alencar domini
kánus atya esetére.)

A kínzások egyik következménye,
hogy egyre többen adják fel a reményt,
hogy a jelenlegi állapot a hagyományos
módszerekkel megváltoztatható. Igy
például Solígo barzil munkáspap hat
hónapi börtön és kinzás után nem tért
vissza sem plébániájára, sem a rendjé
be, hanem a földalatti mozgalornhoz
csatlakozott.

Az ilyen tények hátterében érthetővé

válik, hogy a már legendás hírű Ca
milo Torres nemcsak Brazíliában, ha
nem egész Latin-Amerikában követőkre

talál."

A Stimmen der Zeít cikkében emlí
tett Camilo Torres columbíaí katolikus
pap volt, aki a diktatúra ellen küz
dű paetizánokhoz csatlakozott és azok
sorában el~s esett. Előzőleg lemondott
a papsággal járó kiváltságokről és ezt
még 1965 jÚllliusában levélben jelentette
be érsekének. A levélben a többek kö
zöt,t ezeket írta:

"Ha olyanok a körűlmények, hogy
akadályozzák az embereket abban, hogy
Krisztusnak szenteljék magukat, akkor a
papnak feladata, hogy küzdjön az ilyen
körűlmények ellen még akkor is, ha ez
által megfosztódik a lehetőségtöl, hogy
az oltár áldozatát bemutassa ...

. . .Azért választottam a keresztény
séget, mert arra abelátásra [utottam,
hogy a kereszténységben a legtisztább
formában lehet a felebarátot szolgální.
Amennyire hittem, hogy Krisztus válasz
tott ki arra, hogy pap legyek mindörök
ké, annyira rnegíndított az a vágy is.
hogy teljesen a felebaráti szeretetnek
szenteljem magam.

Mint szocíológus a:zJt akartam, hogy ez
a szeretet a technika és a tudás hatal
mának segítségével is megvalósuljon.
Amikor a colúrnbiai társadalmat elemez
tem, meg kellett állapítanom. mennyi
re szükséges a forradalom ahhoz, hogy
enni tudjunk adni annak, aki éhezik,
és inni annak, aki szomiúhozík, felru
házni a mezítelent és megvalósítani né
pünk többségének jólétét.

Úgy vélem, hogy a forradalom keresz
tény és papi harcunk. Országunk "korik
rét viszonyai között csak így valósítható
meg a felebaráti szerétet. Mióta csak
pap lettem, minden eszközzel azon
igyekeztem, hogy a katolikus laikusok
nak és a nem katolikusoknak is segít
ségére legyek abban, hogya nemzeti
harcnak szentelhessék magukat ...

... Ezt a tevékenységet - mint co
lumbiai is - alapvetőnek tekintem ke
resztény és papi életem szempontjából.



Viszont olyan feladatot jelent ez, amely
pillanatnyilag ellentétben áll az egyház
iránti engedelmességgel. Nem szerétnék
ezzel az engedelmességgel szembefordul
ni, viszont nem szeretném lelkiismere
temet sem elárulni. Ezért kértem a bí
boros úr őemineneciáját; hogy mentsen
föl papi kötelezettségern alól, hogy vilá
gi alapokon szolgálhassak a népnek.

Fel kell áldoznöm ezáltal azoknak a
jogoknak egyikét is, amelyeket legin
kább szeretek: papként bemutatni az
egyház áldozatát, Szerétnék azonban hoz
zájárulni azoknak a föltételeknek meg
teremtéséhez, amelyek ennek az áldozat
nak bemutatását igazabbá teszik. Úgy
vélem, hogy a felebarátaim iránti elkö
telezettség megköveteli tőlem ezt az ál
dozatot.

Az emberi döntések legfőbb nermája
csak az irgalmasság lehet. A természet
fölötti szeretet. Én elfogadom ezt a leg
főbb normát mindazokkal a kockázatok
kal együtt, amelyekkel jár."

Camilo Torreshez hasonlóan nem ke
vés katolikus pap és laikus küszködik
ma Dél-Amerikában azzal a problémával,

<vajon megengedhető-e a keresztény szá-
mára az erőszak alkalmazása is, ha
olyan igazságtalan és erkölcstelen álla
potokkal áll szemben, mint amelyek ma
úgyszólván egész Dél-Ametikára jellem
zőek. 'A latin-amerikai püspökök egy
közösen kiadott memoranduma állapítja
meg, hogy országaikban "a lakosságnak
mindössze két-három százaléka osztozik
a nemzeti jövedelem tekintélyes részén."
A népesség szaporodása ezen a koriti
nensen a legmagasabb százalékú az
egész világon és az élelrníszertermelés
képtelen ezzel lépést 'tartani. A termelés
némi emelkedése ellenére ma jóval ke
vesebb ennivaló áll a ma 260 milliós la
tin-amerikai lakosság részére, mínt még
harminc év előtt. Egy Mexikó városban
tartott szalernai kongresszuson közölték
a gyermekorvosok, hogy Latin-Ameriká
ban naponta 1500 négy év alatti koru
gyermek hal éhen. A vidék a maga
gyakran még feudális földtulajdon-viszo
nyaival nem tudja a hatalmas tömeg
megélhetését biztosítani, igy egyre töb
ben áramlanak be a milüós városok
nyomornegyedeíbe. Az iparosodás csiga
lépésekben halad, az analfabéták száma
szaporodik, ahelyett, hogy csökkenne, s
a fejlődést a szakmunkásképzés hiánya
js gátolja. A hatalmas szociális felada
tokkal szemben a latin-amerikaí kor
mányok úgyszólván mindenütt csődöt

mondtak, Az ésszerű szociális reformok
helyett az erőszakot állítják szembe az
zal az erőszakkal, amely az emberibb vi
szonyokat akarja kiharcolni.

Lehet-e itt, Latin-Amerikában keresz
tény dolog az erőszak? Ezt kérdezte meg
a Spiegel című hamburgi hetilap tudó
sítója Ivan Wichtól is, aCIDOC nevű,
Mexikóban székelő és a latin-amerikai
helyzettel foglalkozó tudományos és do
kumentációs központ vezetójétől, aki
szin:tén fölmentést kért a papi funkciók
végzése alól, miután radikális nézetei
míatt összeütközésbe került a Hittani
Kongregációval. A lap tudósítóiának
kérdésére ezt válaszolta: "Itt lis különb
séget kell tenni az egyház és a keresz
tények között. Én, a katolíkus keresztény
Ivari Illich, Isten segítségével soha nem
fogok erőszakot gyakorolni. Mindenkor
kész akarok lenni arra, hogy elviseljem
a velem szemben alkalmazott erőszakot,
míközben ezt az erőszakot kípellengére
zem. Elísmerem viszont más kereseté
nyeknek azt a jogát, hogy az erőszakkal
szemben más álláspontra helyezkedje
nek, mánt én, és ennek megfelelően más
képp cselekedjenek. Az egyház nevében'
azonban az erőszak alkalmazását elvi
leg sem elítélni, sem megengedni nem
lehet. Ezek ugyanis politikai döntések."

A medellini fordulat

A későbbiekben majd látni fogjuk,
hogy az erőszak vagy nemerőszak vi
tájában Latin-Amerika társadalmi fel
emelkedésének rettenthetetlen előharco

sa, Helder Camara érsek az erőszakmen
tesség útját választotta, mert e2JtI ítélte
a keresztényíbb útnak. Mielőtt azonban
egy éve útnak indított mozgalmát rövi
den ísmertetnénk, vessünk egy pillan
tást a latin-amerikai egyház és társada
lom helyzetére és viszonyára annak a
két cikknek alapján, amelyek a sváj
ci jezsuiták lapja, a zürichi Orientierung
közölt ez év januárjában és áprilisában
dr. Galo Martinez Arona tollából.

Egy év telt el azóta - írja Arona -,
hogy a columbiai Medellinben megtar
tották a latin-amerikai püspöki kar kö
zös értekezletét. Ma aligha vonhatjuk
kétségbe, hogy ez az esemény a nemze
dékek óta hagyományaiba merevedett
latin-amerikai egyház számára a meg
újulás kiindulópontja lett. Medellint dön
tően ihlette az elnyomott népek fölsza
badulásának gondolata azzal a céllal,
hogy ezeket a népeket az emberi méltó
ságnak megfelelő állapotba emeljék. Az
egyháznak ez az új magatartása, amely
mélyen az evangéliumi üzenetben gyö
kerezik, már önmagában is tiltakozást
vált ki míndazokban az emberekben,
akik mindeddig nem ebben a szellem
ben gondolkoztak és cselekedtek. Ki hit
te volna két vagy három évvel ezelőttig,

479



hogy ami "nyugati és keresztény Latin
Amerikánkban" papokat üldöznek, ki
rioznak és ölnek meg csak azért, mert
a tiszta evangéliumot hirdetik?

És mégis rníndennek igy kellett bekö
vatkeznie. A békéről szóló dokumentum
ban a Medellinben tanácskozó püspökök
rámutattak arra, hogy nagyon is konk
rét felelősség terheli őket a szociális fe
szültségekkel és az azokból eredő erő

szakos cselekedetekkel kapcsolatban, A
püspökkari konferencia irányvonalainak
megfelelőerr az egyes dél-amerikai nem
zetek püspökei hozzákezdtek, hogy ala
posan elemezzék országaik helyzetét és
:a nyilvánosság előtt bélyegezzék meg az
igazságtalanságokat, A reakció nem ma
radtel: szemrehányásokkal, fenyageté
aekkel, erőszakos cselekedetekkel vála
szoltak az egyháznak. "Minthogy az egy
ház ebben a világban - nyílátkozták
Paraguay püspökei - az ember teljes
felszabadításának jeleként létezik, telje
sen jogos a lelkipásztori érdeklődés az
evilági rend iránt. A püspökök tehát
nem állhatnak félre, amikor az ember
nek arra irányuló fáradozásairól van
szó, hogy teljes szabadságát elnyerje."

A latin-amerikai egyház tehát szílár
dan elhatározta, hogy a maga küldetésé
nek Keretein belül előmozdítja ennek a
földrésznek fejlődési folyamatát. Ez az
elkötelezeffség szükségképpen mélyreha
tó revíziót követel egy sor olyan teoló
giai s egyházi problémával kapcsolat
ban is, amelyeknek befolyásuk van a
konfliktus-szituációra. Ez a revízió nem
történhet belső feszültségek és sokfelől

mutatkozó ellenállás nélkül.
Az átmenet a megmerevedett és elpol

gáríasult institucionalizmusból a dinami
kus profétizmusba, elkerülhetetlenül vál
sághoz vezetett az egyházon belül. S a
válságot még jobban kiélezte az a tény,
hogy az egyház nem állt teljesen távol
apolitikari establishmenttől. Kdváltságok
és kölcsönös engedmények révén vett
részt benne és támogatta szellemi be
folyásával. Végül az egyház maga is
politizált, amennyiben jobboldali klerí
kalizmusával gyengítette az evangélium
hirdetésének hatékonyságát. Az igazság
talan struktúrákkal szemben gyakorolt
konformizmus alapjában véve nem volt
más, mínt hallgatólagos beleegyezés a
fennálló politikai hatalorngyakorlásba.
Egy beszűkitett és erősen Individualisz
tikus lelkipásztorkodás előterében a sze
mélyes megváltás tana állott s ebben
nem volt hely az igazságtalan társadal
mi struktúra bűneinek ostorozására. S
ha mindezek a jelenségek nem is voltak
tudatosak és szándékosak, valójában
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mégis a teljesen, individualista keresz
ténység alapján álló teológiai és lelki
pásztori koncepció következményei vol
tak.

Az egyház most hozzáfogott, hogy úgy
hirdesse üdvözítő üzenetét, hogy nincs
többé szövetségben a politikai hatalom
mal és lelkipásztori gyakorlatát is

. igyekezett a kor követelményeihez iga
zítani. Ez a törekvés természetesen nem
talált egyöntetű támogatásra még a püs
pökök körében sem, és a medellini püs
pökkari értekezlet bizonyos értelemben
a választóvíz szarepét is játszotta eb
ből a szempontból. Az egymással üt
köző nézetek jellemzésére néhány püs
pöki megnyilatkozást idéz Galo Mar1li.
nez Arona.

Carlos Parteli montevideói püspök
Iagútóbbi adventi körlevelében a többek
között a következőket írta: "Akár akar
juk, akár nem, a strukturális reformok
nak be kell következniök, mert a tör
ténelem folyamatát nem lehet megállí
tani. A reformoknak nemcsak hogy nem
tudunk ellenállni, hanem még elő is kell
mozdítant őket azáltal is, hogy együtt
működünk minden [óakaratú emberrel,
aki a különböző szervezetekben egy új
és emberhez méltóbb rend megterem
tésén fáradozik." Egészen másként vé
lekedett ezzel szemben Antonio Corso
Punta del Este-í püspök, akl a La Ma
nana című uruguayi kormánypárti új
ság egyik rtporterének ezeket mondotta:
"A haladók nem mondiák meg, mit
értenek forradalmon és a struktúrálc
megváltoztatásán, mert pillanatnyilag ez
nem hasznos számukra; amikor azon
ban elérkezik az ideje, köntörfalazás
nélkül megmondják majd: e forradal
mak egyike a kommunlsta struktúrát
hozza majd el számunkra."

Helder Camara recífei érsek már is
mét így nyilatkozott New-York-i sai
tókonferenciáján: "Régebben, vagyis
Medelldn előtt kommunistának mondták
azt a püspököt, aki vette magának a fá
radságot, hogy struktúraváltozásokról
beszéljen. Ma már nem egyetlen püs
pök beszél a struktura megváltoztatá
sáról, hanem egy egész hierarchia
mondía, s így nem lehet többé az egyes
püspököket kommunistának bélyegezni."

Egyházi kezdeményezések egy em
beribb világ érdekében

A medellini püspökkari konferencián
kezdeményezett új vonal azonban azzal
is járt, hogy sok helyen összeütközés
be került az államhatalommal - álla
pítja meg az Orientiel'ung számára írt



második cikkében dr. Galo Martinez
Arona. A kontinens legkülönbözőbb or
szágaiban növekszik az állam és az
egyház közöttí feszültség. Es ez a fe
szültség annál fájdalmasabb, minél szo
rosabb volt ki kettő közötj a kapcso
lat. A két intézmény sokrétű összeszö
vődése a gyarmati uralom öröksége La
tin-Amerikában és ez a gyarmati ura
lom a spanyol kultúra teokratikus kon
cepcióján alapult. Az itt lakó népek ke
resztény hitre térítése összekeveredett
a katolikus Spanyolország politikai ér
dekeivel. A lelki és világi hatalom kö
zöttí szellemi egységet később a szeku
larizáció lerombolta, az egyház azonban
ugyanakkor sajnálatos tévedés folytán
továbbra is megőrizte azokat a privi
légiumokat, amelyek időközben elveszí
tették eredeti funkcióikat. Végül is a már
amúgy is csak látszólagos egysége az .
államhatalommal szégyenteljes kompro
mísszummá lett, amikor az időleges

struktúrák tökéletesen elveszítették ko
rábbi keresztény tartalmukat.

Évtizedeken, sőt évszázadokon keresz
tül maradt meg az egyház ebben az ál
lapotban, míg végre a zsinat után és
még fokozottabb mártékben a medel
lini konferencia után a latin-amerikai
egyház vezetőinek tekintélyes része tu
datára ébredt az embertelen valóság
nak. Az éhség, a kizsákmányolás és a
nyomor nem új dolgok Latin-Ameriká
ban, de napjainkban olyan méretűvé

váltak, hogy a keresztény lelkiismeret
számára immár elviselhetetlenek. Ehhez
jönnek az állandó kisebb-nagyobb kí
sérletek a rendszerek erőszakos meg
döntésére, a kubaí kísérlet, a "szövetség
a haladásért" kudarca, a véres diktatú
rák: a trazikus helyzet megannyi té
nye, amelyek kényszerítően követelik
meg az egyház/tól. hogy fölemelje sza
vát az igazságtalan társadalmi viszo
nyok ellen.

Latin-Amerika egyháza Medellinben
köteleme magát arra, hogy aktív köz
reműködést vállal népeinek a belső és
külső kolonializmus alól való felszaba
dításában. Felelősnek érzi ez az egyház
magát, egy iF','azságos társadalmi rend
megteremtéséért, amely nélkül nem le
het béke. Globális. bátor. sürnős és
mélyreható változás mellett száll sík
ra, hogy vpgre túljussunk az intézmé
nyesített erőszak-uralom helvzetén,

Az Orientierung dél-amerikai cikkíró
ja, Galo Martinez Arona néhány ada
tot sorol fel arról, hogy az egyes dél
amerikai országokban hogyan fogott
hozzá az egyház ennek a megújított
programnak megvalósításához.

Brazíliában C. Padin lorenai püspök
készítette el a püspökkari konferencia
számára azt a tanulmányt, amelyben
a jelenlegi katonai diktatúra ideológiá
ját és stratégiáját az egyház tanításá
nak fényénél elemzi. Az úgynevezett
nemzeti biztonság doktrinájával kapcso
latban C. Padin ezeket írta: "Mint
ahogy a nemzetiszocialista Németor
szágban is voltak keresztények, akik el
fogadták a rendszer alapelveit, anélkül,
hogy észrevették volna, hogy azok ellen
tétben állnak a kereszténység szellemé
vel, ugyanúgy ma Brazíliában sem vet
mindenki számot azzal, hogy bizonyos
elvek, amelyeket a politikai hatalom
gyakorol, összeegyeztethetetlenek a ke
resztény tanítással." A püspök a to
vábbiakban párhuzamot von a náci ura
lom és Brazília nemzeti politikája kö
zött, rnely utóbbiról megállapítja, hogy
noha az kereszténynek mondja magát,
valójában visszaél a nép vallásos érzé
seivel és ezért meg kell bélyegezni.

Paraguayban a le~tóbbi években
egyre inkább kiélezodött a viszony
StrQessner diktátor rendszere és az egy
ház között, aminek következtében több
magasrangú hatalmasságót közösítetrtek
ki az egyházból. A Comunidad 'című és
a püspöki kúria által kíadott' hivatalos
lap azóta betiltott egyik számának ve
zércikkében ez volt olvasható: ,Már
több ízben fígyelmeztettünk arra, 'hogy
a katolikus vallás hivatalos vállalása,
amelyet a rendszer emberei oly gyakran
hirdetnek, nem mentes a képmutatás
tól és az önzéstől. Ezek az emberek csak
olyan mértékben barátai az egyháznak,
amilyen mértékben az egyház erkölcsi
támogatást ad nekik, amennyiben fede
zi politikai céljaikat és beleegyezik ab
ba, hogy mándenben ellenőrizzék.

-Uruguayban az állam és az egyház
1917 óta tökéletesen el van választva
egymástól és a hierarchia és a klérus
függetlensége a világi hatalomtól ma
gától értetődő valóság. Mintegy két év
óta súlyos társadalmi és gazdasági vál
ság öntötte el em a Ris országot. A kor
mányzat az elnyomás, a személyí sza
badságok korlátozásának, az üldözésnek
és erőszaknak politikáját választotta. A
montevídeóí érsekség, amelyhez az or
szág lakosságának majdnem fele tarto
zik, alapos vizsgálat alá vetetrte a nem
zet helyzetét a Medellinben elhatározott
irányvonal fényénél. A vizsgálat ered
ményeképpen a fennálló igazságtalansá
gok és a korrupció erélyes elítélésére
került sor. A kormánysajtó erre rága->
Iomhadjáratot indítotIt ~ klérus és lel
kipásztori tevékenysége ellen.
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Columbiában, amelynek katolicizmusa
is aggasztóan elmaradott, Msgr. Gerardo
Valencia Camo vezetésével alakult meg
az ún. "golcondai csoport" (nevét első

összejövetelének helyéről nyerte) amely
az ország valóságos helyzetének pon
tos elemzésén dolgozik. A csoport első

jelentésében már ilyeneket olvashatunk:
"Igazi forradalom nélkül nem. változtat
hatjuk meg helyzetünket. El kell távo
lítani a hazánkban uralkodó rétegeket,
akiknek hibájából ilyen mértékben füg
gővé lettünk a külföldtől. Az új kolo
nialista kapitalizmus, amelyet teljes ha
tározottsággal ítélünk el, nem képes ar
ra, hogy az ország súlyos problémáit
megoldja; ez arra indít bennünket, hogy
akciónkkal egy szecialista jellegű tár
sadalmi berendezkedés felé tájékozód
junk."

Argentínában Movlmiento para el ter
cer mundo (Mozgalom a harmadik vi
Iágért) jelszóval mintegy négyszáz pap
jött össze Cordobában és szolídárísnak
mondották magukat a columbíaí golcon
da csoporttal. Programjukat röviden így
foglalták össze: "Az a meggyőződésünk,

hagya, mindannyíunk által annyira
óhajtott új rend struktúrajának a szo
cialista társadalomhoz hasonlónak kell
lennie, egy olyan társadalomhoz hason
lónak tehát, amelyben az embernek em
ber általi kizsákmányofása a legsúlyo
sabb bűncselekmény."

Nem kétséges, hogy Latin-Amerika
egyháza felébredt az elmúlt századok
Csipkerózsika álmából. Felébredését táj
dalmas döntések kísérik, a kontinens
szenvedő népei viszont reménységgel
tekintenek a megújuló egyházra, amely
immár meg akarja hallani a szegények
és jogfosztottak kiáltását és amely ma
már gyakran maga is az üldözöttek kö
zé számít. Így zárja cikkét Galo Martinez
Arona, montevideói professzor.

Helder Camara érsek erőszakmentes

mozgalma
A latin-amerikai beszámolót nem fe

jezhetjük be anélkül, hogy ne emlékez
nénk meg legalább néhány szóval ar
ról a mozgalomról, amelyet a délameri
kai társadalmi haladás egyik legbátrabb
előharcosa, Helder Camara, Recife és
Olinda érseke indított mintegy másfél
évvel ezelőtt. "Az igazság és a béke
nemzeti mozgalrna" - így nevezte el
Helder Camara érsek kezdeményezését,
amelyről a bolognai Il Regno számolt
be röviden. Mozgalmához azonnal csat
lakozott Rio de Janeiró öt segédpüs- I

pöke. Ezek egyike Castro Pinta kijelen
tette, hogy a brazíl katolikus egyház tö-
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kéletesen egyetért Camara érsek kez
deményezésével és hozzáfűzte: "A fej
lődésben elmaradott országok népeinek
politikai jogaiért és e jogok védelméért
az egyháznak is síkra kell szállnia, mert
hiszen ezt tanácsolta beleértőerr II zsí 
nat éppúgy, mint a latin-amerikai püs
pökök medellini konferenciája."

Mozgalrnának megindításával kapcso
latban Helder Carnara érsek ismételten
kijelentette, hogy szílárdan hisz az esz
mék, az igazságosság és az igazság ere
jében. Álláspontját az erőszak alkalma
zásának kérdésében így fogalmazta meg:
"Amikor az ember emberrtelen helyzet
ben él, nincsenek többé eszményei az
élet, számára, csak legfeljebb a halál
számára. Az erőszak alkalmazása, amely
az én véleményem szerint katasztro
fális lenne, mert kiszámíthatatlan mére
tű imperialista háborút robbanthatna ki,
tehát az ilyen erőszak és a karok nyu
godt egymásba öltése és tétlenség kőzőtt

(amely utóbbi megelégszik a résztvevő

nyílatkozatokkal), mi úgy érezzük, van
egy másik út is: nevezetesen a felsza
badító erkölcsi nyomásó. Fel akarjuk
szabadítani a latin-amerikai tömegeket,
amelyek a gazdasági, társadalmi, kultú
rálís és vallási élet pcrifériáján élnek.
Fel akarjuk szabadítaní Latin-Amerikát
az imperializmus alól." És Camara ér
sek ugyanebben a nyilatkozatában fi
gyelmeztetést is intézett az érdekeltek
hez. "Erkölcsi nyomásunknak - mon
dotta - azok felé kell irányulnia, akik
a saját kiváltságaik védelmében szem
befordulnak a közjóval. Ezeknek a ki
váltságosoknak számára figyelmeztetés
ez, és alkalomul is szolgálhat, mert ha
az erkölcsi nyomás csődöt mond, akkor
nem marad más út hátra, mint az erő

szaké. Ebben az esetben azonban nem
mi leszünk felelősek az erőszakért, ha
nem ők, a kiváltságosak."

Helder Camara érsek kezdeményezé
sére azonnal rokonszenvnyilatkozattal
reagált a latin-amerikai keresztény szak
szervezetek szövetsége, A szövetség tit
kára Maspero a többek között kijelen
tette: "Támogatjuk ezt a mozgalrnat,
ment tudjuk, hogy nem fog megeléged
ni sem az egyszerű erkölcsi elvek han
goztatásával, sem általánosságokban moz
gó erkölcsi nyomással, hanem nagyon
is konkrét módon fogalmazza majd meg
mi a hatékony és annyira sürgetővé vált
felszabadulás útja. - Az egyház és kon
tinensünk egyéb szellemi .crőí,' amelyek
arra törekszenek, hogy megszüntessék
azt a hatalmas rosszat, amelyet a fenn
álló rend okozott, s amelyet mintha



módszeresen latin-amerikai népeink el
lenére vezettek volna be, mcstantól fog
va az eddiginél sokkal hatékonyabb mó
don és minden paternalizmus nélkül
társulnak majd azokhoz a mozgalrnak
hoz, amelyek ma sokkal nehezebb hely
zetben harcolnak az igazi erfiberi és né
pi felszabadulásért, a fokozódó fasizmus
és az imperializmus ellen, és a kivált
ságos rétegek belső kolonializmusa el
len, hiszen ezek a rétegek felelősek az
egész Latin-Amerikára jellemző ember
telen, kereszténytelen és népellenes tár
sadalmak Iétrejöttéért."

NAPLO

A Nyugat-Németországban megjelen ó
Neue Perspektiven közli legutóbbi számá
ban (s ezt már csak az információ tel
jessége kedvéért fűzzük a legutóbb mon
dottakhoz), hogy Helder Camara érse
ket a Pax Christi nevű békemozgalom
előterjesztette az 1970-ben esedékes bé
ke Nobel-díjra. Az ajánlólevél, amelyet
Alfrink bíboros is aláírt, kiemeli, hogy
Cumara érsek rendkívül sokat tett a
népek közöttí megértés és a társadalmi
igazságosság érvényesülése érdekében, ez
utóbbit főleg Latin-Amerikában.

DOROMBY KAROLY

MARIE NOEL JEGYZETEI
CHRISTIANE AIMERY "A JAMBORSAG ÉS A MűVÉSZ KONFLIKTUSA

AZ IRODALMI ALKOTASBAN" . ClMű ANKÉTJAHOZ

Konfliktus? Ez számomra ismeretlen. Egyszerűen engedelmesség van
csupán. Ahogyan a méhecskét mélységes engedelmesség fűzi a mézhez.

11 méh, mikor mézet gyűjt, mér, rajzol, viaszlépét építi, a virágok, mi
kor vakon dolgoznak bóbitájuk formáján és színein, a fü, mikor zöldre, a
cseresznye, mikor pirosra festi magát, a rend és a szépség. törvényének en
gedelmeskednek, mely bennük, értük Isten akarata.

És a művész, az iró, amikor az arányokon, a ritmuson, a képeken, a ben
ne élö modell szerinti alakokon dolgozik, ugyanúgy engedelmeskedik ennek
az Isten-Szépségnek, és követi a szavakba öntött törvényeket, melyeknek
semmi köze nincs a valiás vagy az erkölcs szabályaihoz, de parancsolnak,
köteleznek, s egyenértékűek a "pénteken ne egyél húst" parancsával.

Ha az orgona "egészen Istennek" akarja adni magát - ahogyan önök
mondják -, lemond illatáról, mert följebbvalója, Bossuet azt mondta neki,
hogy illata első lépés a bűn felé: akkor a virágok kolostoraiban és gyóntató
székeiben nagyon örülhettek az orgona áldozatán, de az Atyát talán meg
bántotta művének megcsonkítása. Az orgona följebbvalója nem Bossuet, sem
más moralista. Az orgona följebbvalója az Atya.

Az ön kérdése tulajdonképpen igen messzire vezet. Nem .morális kérdés
ez. inkább metafizikai probléma. Pontosan tudni kell. ki az Isten. Mindennek
ez az alapjcl. Ha Ő csak főpap, vagy szerzetes-rendfőnök,akkor nem kell mást
tenni, hogy tetszését megnyerjűk, mint mindentől megfosztani egy öregem
bert (és mindenki mást), nem érezni többé a kenyér ízét, eltűnni egy kolos
torban. sőt Szent Bernát példájára méltatlankodni, ha a bencések díszítge
tik tempIomaikat.

Ha egyszerüen csak Teremtője az égnek és a földnek, ahol galambok, de
kígyók is élnek, - nem marad más hátra, mint hogy mindenki feladata leg
.jal1át adja: hibátlan, tiszta formát, ha hegyikristály, egysZf~rü virágot, ha
százszorszép, bonyolultat, ha írisz, és' bensejében követnie leen az egyetlen
szabályt: "Legyetek tökéletesek, minta ti mennyei Atyátok tökéletes."
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