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A chilei kereszténydemokraták
és a katonai puccs

Két hónappal a chilei katonai puccs után, 1973 novemberében Radomiro To
mic, a chilei kereszténydemokrata párt egyik vezetője beszámolót tartott a párt
vezetősége előtt. Tomic volt az, akit annak idején, az 1970-e8 elnökválasztás al
kalmából a kereszténydemokrata párt Eduardo Frei utódaként mint elnökjelöltet
indított. Tornic a szavazatok 27,84 százalékát kapta akkor Alleride 36,30 százalé
kával és a jobboldali radikális Alessandrí 34,98 százalékával szemben. Referátu
mának kézirata rejtekutakon jutott el Svájcba, és a svájci jezsuiták lapja, az
Orientierung ez év április 15-i számában közölte. Az előadás, bár természetesen
magyarázni és mentegetní igyekszik a chilei kereszténydemokrata párt politikáját,
mégis ugyanakkor súlyos beismeréseket és önkritikát is tartalmaz, és belülről tár
ja fel a kereszténydemokrácia súlyos felelősségét a történtekben. Fenntartásokkal
bár, de azért közöljük ezt az érdekes dokumentumot olvasóink tájékoztatására"

Néhányunk számára Iegalábbis - írja Radomiro Tomic - teljesen világos,
hogy a chilei demokrácia csődbe jutásáért többeket terhel a felelősség. Felelős

volt érte kétségkívül a népfront és a kormány is, a legkülönbözőbb hibák foly
tán, amelyeket már mínd elemeztünk. A második felelős azonballl a politikai és
gazdasági jobboldal, amely a kere ügyébe eső minden eszközt felhasznált, a "le
gálisakat és Illegálísakat", a törvényeseket és törvényteleneket, beleértve a június
29-i "tancazo"-t (1), az 1973 márciusi nyilatkozatot, amely "törvénytelennek" nyil
vánította a kormányt, valamint a szélső jobboldal reprezentatív csoportjainak. vé
res terrorját. Az alkotmányos életnek ezzel a katasztrofális összeomlásával kap
csolatban azonban a kereszténydemokrácia sem mcshatja ártatlanul a kezét. Ha
ugyanis egy intézmény a nemzetgyűlés negyven százalékát, a választók harminc
százalékát, az egységes szakszervezetbe tömörült munkásság harminckét száza
lékát, a mezőgazdaságí rnunkásság negyven százalékát a magáénak rnondhatja, ha
új ságjai, rádió- és televíziós állomásai vannak és nyolc egyetem közül ötöt ellen
őriz, ha tehát ekkora politikai, társadalmi és kommunikációs eszköz van a birto
kában, akkor döntő súllyal esik latba, hogy mit cselekszik, vagy mílyen cselek
vést mulaszt el.

Ha felelősségünk elemzésével csak arra szorítkozunk, amit augusztus l-e és
szeptember 15-e között tettünk vagy tenni elmulasztottunk, akkor is elegendő

három döntő tényezőre rámutatnunk :
1. Az augusztus 9-i kormányalakítás, amelyben alkotmányjogi jelleggel a fegy

veres erők képviselői is részt vettek és amely kormányt a keresztény párt nemzeti
direktóriuma támogatott,ae a kereszténydemokrata párt két-három nap múlva meg
tagadott, miközben a párt szószólói naponta köve1Jelték a hadügyminiszter le
mondását.

2. Az a fenntartás nélküli támogatás, amelyben a kereszténydemokrata párt
a kongresszusban is és tömegkommunikációs eszközeivel is azt a sztrájkot támo
gatta, amely hét héten keresztül tette lehetetlenné napi több millió tonnányi
élelmiszer, üzemanyag, nyersanyag, műtrágya stb. szállítását, noha ez a sztrájk
tökéletesen illegális és a keresztény meggyőződés fényénél mélységesen erkölcs
telen volt, mert hiszen a közjónak okozott kár semmiképpen sem volt arányban
a felállított követelések nagyon is korlátozott és önző jellegével.

3. Végül a képviselőház nyilatkozata, amely "illegálisnak" bélyegezte a kor
mány cselekedeteit és amelyre a katonai junta azóta is a szeptember ll-i puccs
igazolásaként hivatkozik. .

Ehhez még hozzávehetjük azt az elsietett nyilatkozatot, amelyet szeptember
l2-én a kereszténydemokrata párt nemzeti direktóriumának nevében adtak ki és
amelyet leülföldön egyértelműen az államcsíny igazolásaként ínterpretáltak, továbbá

(1) 1973. június 29-én egy páncélos ezred támadást intézett az elnöki palota ellen, hogy
Allendét megbuktassa. Ezt a puccskísérletet azonban a fegyveres erők akkori lojális parancs
noka, Carlos Prats tábornok leverte.
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a kongresszus hallgatását. Ennek az alkotmányos hatalomnak mindkét házát a ke
reszténydemokrácia ellenőrizte, mégis egyetlen tiltakozó szó nélkül vette tudomásul
a szepternber ll-i feloszlatást, mint ahogy előzőleg, június 29-én, megtagadta a
puccskísérletből akkor még győztesen kikerült kormány iránti szolidarításí nyilat
kozatot. Mindezek alapján megérthetjük, hogy a világ közvéleménye miért hárítja
lényeges részében a felelősséget a chiJ ei kereszténydemokrácíára a kormány és az
alkotmányos rend összeomlásáért Chilében.

Vajon elkerülhetetlen volt-e az államcsíny? Vajon kötelessége volt-e a fegy
veres erőknek, hogy Alleride kormányát megbuktassa? Vajon igaz-e, hogy szep
tember ll-e valóban egy várható marxista-leninista diktatúrától meatette meg
Chilét? Vannak kereszténydemokraták, akik erre a három kérdésre igennel felel
nek, míg mások ezt tagadják. A magam részéről én szeretném álláspontomal vi
lágosan kifejteni.

Elkerülhetetlen volt-e a katonaság beavatkozása? Véleményem szerint a nép
frontkormány hivatalban maradása a fegyveres erők négy parancsnokának és fő

leg Prats tábornoknak kiválása után lehetetlenné vált; ebből azonban még koránt
sem következik, hogy az államcsíny elkerülhetetlen lett volna, Az alkotmányos élet.
fölbomlása az államhatalmi tényezők terén, amelyek nyílt harcban álltak egymás
sal, a szállítási sztrájk eszelős mértéke, a tiltakozó felvonulások és a terrorizmus
(a napnak és az éjszakának mínden órájában egy merénylet!) lehetetlenné tette
az addigi módon való kormányzást.

A kormányváltozásnak azonban nem kellett szükségszerűen katonai puccs
révén történnie. Bekövetkezhetett volna úgy is, hogy Alleride lemond és vele együtt
lemond az egész kongresszus, ahogyan a kereszténydemokrata párt követelte. Allen
de elnök már 1973 februárjában bejelentette a népfront vezetőségnek a Monedá
ban tartott ülésén, hogy "hajlandó vtsszalépní", ha nem javítják ki azokat a hibá
kat, amelyeket éppen ezen az ülésen sorolt fel. Az államcsíny tehát semmiképp
nem volt elkerülhetetlen, ez szilárd fneggyőződésem.

Ha pedig ,azt kérdezik, hogy kötelessége volt-e a fegyveres erőknek a kor
mány megdöntése, többünknek erre az a határozott válasza, hogy nem! Mindenek
előtt már csak azért sem, mert hiszen a párt nemzeti direktóriuma már május
ban kijelentette, és azután többször megismételte, hogy a kereszténydemokrata
párt ellenzi a puccsot, bármilyen oldalról jöjjön is az. Ez az álláspont homlok
egyenest ellenkezik azzal, amit némelyek szeptember ll-e után a párt nevében
állítottak, hogy ti. a haderőnek erkölcsi kötelessége lett volna a kormány meg
döntése. Különösennem állja meg helyét az az érvelés, hogy erre a lépésre a ke
resztény erkölcsi elvek védelmében lett volna szükség, Ehhez ugyanis azt kel
lene állítani, hogy Alleride "zsarnok" volt és hogy Chilében megszűntek a tör
vényes íritézmények és a szabadságjogok garanciái, És minden oly súlyos mér
tékben szűnt meg, ahogyan azt a katolikus moralísták megbélyegzik. Chilében azon
ban szó sem volt semmiféle zsarnoki uralomr61: a némzetgyűlés működött, bírált
és mínisztereket tett le, a törvényhozó hatalom nyiltan támadhatta a végrehajtó
hatalmat és ezt hónapokon át tette egészen a végrehajtó hatalom megbuktatá
sáig, Az ellenzék sajtója, rádíója és televíziója szünet nélkül támadta a kormányt
és ezen a téren - mint azt sok közlemény és kommentár bizonyítja - olyan mesz
szi mehetett, hogy nyíltan lázított a kormány megdöntésére és a hadsereg zendü
.lésére, nem is beszélve a személyes sértésekről és rágalmazásokról. A sztrájkok,
gyárelfogIalások, tiltakozó felvonulások elsősorban nem a népfront, hanem - kü
lőnösen az utolsó hónapokban - túlnyomórészt az ellenzéki gremios (2) és az el
lenzéki pártok eszközei voltak éspedig olyan mértékben, amire Chile történeté
ben soha nem volt példa. Nem a zsarnokság, hanem az anarchia fordította ki Chilét
a sarkából. És ha a népfrontkormány. főleg az első időkben, követett is el hibákat,
amelyek ehhez az anarchiához vezettek. a fő felelősség az ellenzéki erőket terheli
ezért, mégpedig gazdasági, társadalmi. téren éppúgy, mint szigorúan vett politikai
téren. Vajon egy küszöbön álló marxista-leninista diktatúrától mentették-e meg
a fegyveres erők Chilét? Erről a kérdésről már májusban vitatkoztunk a pártve
zetáségben és én már akkor azon az állásponton voltam - amint azt egy akkor
kiadott füzet is tanúsítja -, hogy a chilei demokráciát nem egy marxista-leni
nista diktatúra, hanem az intézmények növekvő és nyilvánvaló megbénítása fe
nyegeti.

(2) "Gremios"-nak nevezik Chilében az Iparűzö középrétegeket és kis-kapitalistákat, szem
ben a "momios"-szal (múmtákkal) , a felső réteghez tartozó nagy-kapitalistákkal.
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Mit bizonyítottak ebből a szempontból a szeptember ll-i események? A fegy
veres konfrontáció, amelyet a fegyveres puccs ezen a napon kiváltott, egyértél
műen azt mutatta, hogy a szélső balnak távolról sem volt meg az ereje, hogy ko
molyan szembeszegüljön a hadsereggel és a rendőri erőkkel, még kevésbé, hogy
legyőzhesse őket. Sem egységről, sem szervezetről, sem megfelelő fegyverekről. elő
készítésről vagy ütőerőről szó sem volt. Ezek a csoportok szükségképpen már ele
ve vesztett pozícióból indultak. Egyébként Allendének is ez volt a véleménye már
augusztus 25-én is.

Az a fehér könyv, amelyet a katonai junta rövíddel vezelött kíadott, hivatalos
dokumentumokat is tartalmaz, hogy a junta bizonyos állításait alátámassza és iga
zolja. A tárgyilagos és elöítéletmentes olvasó azonban hamarosan felismeri, hogy
cl könyvnek két oldala van, Egyrészt valóban alátámasztja a katonai junta néhány
állítását, ugyanakkor azonban olyan tényeket leplez le, amelyek ellentmondanak
a hivatalos verziónak. Ilyen például a fehér könyv által felhozott ún. "válasz
tási csalás". Az érvelés középpontjában az a megállapítás áll, hogy 1971 áprilisá
ban a feliratkozott választók száma 3,760.000 volt, és ez a szám az 1973 márciusi
választásokig 4,510.000-re emelkedett, tehát 750.000 új választót foglalt magába.
Ugyanakkor a 18 és 20 év közötti fiatal választök (akiknek a törvény csak 1971
ben biztosította a választói jogot) legfeljebb 570.OOO-et tettek ki, ami 200.000-rel
kevesebb, mint a ténylegesen feliratkozottak száma, és ez a 200.000 tenné ki a
"v álasztásí csalást".

Egy dolgot azonban elfelejt, vagy elhallgat a beszámoló. Azt ugyanis, hogy
Chile összlakossága 1973-ban 10,000.000 volt, és a törvény minden 18 évnél idő

sebb chilei állampolgárnak lehetövé teszi a fellratkozást a választói listára. Ez azt
jelenti, hogy 5,800.000 választó lehetne feliratkozva, ehelyett azonban csak 4,510.000
ren voltak, amiből kiderül, hogy még míndíg 1,300.000 olyan jogosult volt, aki
ténylegesen nem iratkozott föl. Nyilvánvaló, hogy nem volt szükség ,,200.000 vá
lasztó kitalálására", ha á jogosultak száma, akik nem élnek ezzel a [ogukkal, mínd
máig több mint egymillió.

Itt van azután a "Z"-tErvről szóló állítás, amely a katonaí puccsot igazolta vol
na és amely szerint a népfront azt tervezte, hogy még 1970 szeptemberében az
ellenzék egész vezérkarát meggyilkolja. Mit tudunk és mit nem tudunk erről a
"Z"-tervről? Leígh, a légierők tábornoka egy interjú keretében elmondotta, hogy
a "Z"_terv csak szeptember ll-e után jutott a katonaság tudomására. Ez becsü
letes nyilatkozat volt, mert megcáfolta sok információs eszköz publicisztikai karn
pányát és nem kevés chileinek, köztük kereszténydemokratáknak is, azt a' nyilat
kozatát, amely a "Z"-terv puszta létével is már alapvetőerr igazoltnak: igyek:etziEltt
bemutatni az Allende kormány megdöntését, valamint a legszélsőségesebb elnyo
mó intézkedések: alkalmazását és az erőszakos aktusokat is, bármilyen borzalma
sak legyenek is azok, azzal érvelve: "hiszen ők is meg akartak gyilkolni bennün
ket". Közben megkerülik a kérdést, kik voltak ezek: az "ők", kik voltak: a felelő-

. sek a "Z"-tervért.
Mit tudunk erről a "Z"-tervről? Ahogyan a Mercurio (3) kommentárjában

olvasom: A "Z"-terv magába foglalta Allendének, a köztársaság elnökének meg
gyilkolását. És nemcsak az ó meggyilkolását, hanem több más mellett (a Mercurío
az én nevemet is említi) tanácsolta Don Carlos Prats tábornok meggyilkolását is.
Ha a "Z"-terv Allendének. valamint a kormány elleni puccsal a legvilágosabban
szembeszegülő hadseregfőparancsnoknakhalálát tervezte, hogyain képzelhetőel, hogy
a "Z"-terv a népfront vagy a kormány köréból származott? Csak a bolond hiheti
el, hogy az Alleride vezette népfront saját államfőjénekés lojális hadseregfőparancs
nokának az életére törhet.

Szeptember vége óta világossá váltak a katonai junta alapvető gazdasági el
képzelései. Kétségkívül a kapitalizmus klasszikus sémája ez, mégakkor is, ha a
"pragmatiml1us" cimkéjét akasztották rá, ami egyébként világszerte ismert elne
vezése azoknak, akik a kapltalízmus céljait, módszereit és igényeit igyekez
nek a széles néprétegekkel elfogadtamí. Chilében ezekben a hónapokban a leg
keményebb és legdurvább kapitalista rendszert vezették be, ami jelenleg La
tin-Amerikáballl létezik. Az alapvető döntéseket már meghozták és közzé tették:

l. Az egész árellenőrzésí rendszer megszüntetése és behelyettesítése egy sor
korlátlan szabadságot biztosító rendelk:ezéssel, arra való hivatkozással, hogy a

(3) Az "EI Mercurio" Chile legtekintélyesebb napilapja, amely az Edwards-elannak, az
egyik legismertebb chilei nagytőkés családnak bírtokában van.
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c kereslet és kínálat szabad játéka (egy fejlődésben elmaradott, szegény és min
denféle takarék, vagy befektetési tőkét nélkülöző országban.l) "nemcsak igaz
ságos árakat, hanem megfelelő és mlndenki számára elérhető ellátást" biztosít.

2. Annak a rendszernek drasztikus megszüntetése, amely törvényesen biztosí
totta a fizetések és napszámok hozzáígazítását a hivatalos megélhetési költségek
hez a fogyasztói árak míndenkori indexének megtelelően, Az az alapvető gondolat,
amihez újra és újra mereven ragaszkodnak, az, hogy az egészséges gazdaságnak
alapvető követelménye kell, hogy legyen, hogy "minden áruért a reális árat fi
zessék", egy olyan gondolat, amit mindenre alkalmaznak, kivéve azt az egyet
len "árut", amit majdnem hárommillió bérből élő chilei eladásra tud kínálni a pia
con: a munkáját. Azt állítják, hogy az élelmíszerek, ruházat, cipő, közlekedés stb.
drámai áremelkedése elkerülhetetlen, mert hiszen "reális árat kell értük megfizet
ni", annak a mechanizmusnak lebontása azonban, amely a béreket és a megél
hetési költségeket egymástól függővé tette, egyetlen cikket vagy egyetlen szolgálta
tást hagyott figyelmen kívül, amelynek reális ára nem fogadható el, és ez a mun
ka. A chilei gazdaság normalizálásának útja, a junta gazdasági tanácsadói sze
rint, az árak és bizonyos szolgáltatások elkerülhetetlen. áremelkedésén, valamint
a bérből élők munkájáért tízetett ár esőkkenésén keresztül vezet.

A katonai kormányzásnak ebben az "első szakaszában" a hadsereg képviselői,

mint az előre látható volt, a gazdasági jobboldal rendszere mellett döntöttek és
nemcsak a tanácsadókat, hanem bizonyos mértékig a politika kivitelezőit is a
jobboldalon keresték. Éppen ezért, és még sok más okból kifolyólag is, elkerül
hetetlen, hogy ennek a kormánynak politikájával ebben az "első szakaszban"
ne azonosítsuk magunkat. Ez azonban csak egy átmeneti időszak és meggyőző

désem, hogy ez a politika csak rövidebb ideig tartható fenn. Talán még egy évig
sem. Mert még mielőtt az egy év eltelne, a junta kénytelen lesz megállapítani,
hogy lehetetlenség egy olyan rendszerben bízni, ami nem alkalmazható a chilei
realitásokra. még egy katonai rémuralom keretei között sem. A mí feladatunk az
lenne, hogy olyan "politikai perspektívát" nyissunk meg, ami a katonaság és a
nép számára egyaránt alkalmazható amikor majd kiderül, hogy a mostani út már
végképp nem járható. Ez lesz "a második szakasz". Lényegében "politikai pers
pektívának" kell ennek lennie. Egy olyan széles körű egyetértésre kell töreked
ni, amelynek politikai alapsémája a lényeges demokratikus értékek összeegyez
tetése a gazdaság, a társadalom és az állam szocialísta struktúráival. Ennek az
egyetértésnek egy olyan kormányt kell lehetövé tennie, amely a keresztény hu
manista baloldali erők, a hadsereg és a marxista baloldal együttműködéséből áll.
Ezek ugyanis a meghatározó elemek.

A szocíalízmusnak és a demokráciának egyesítése, ez a döntő történelmi fela
dat, ha azt akarjuk, hogy Chílének egyáltalán jövője legyen, és ez áll Latin-Ame
rikának úgyszólván valamennyi népére és valószínűleg az egész harmadik világ
ra. A chilei kereszténydemokrácia már régebben kijelentette, hogy szocíalísta,
közösségí, pluralista és demokratikus párt kíván lenni. Nagyon remélem, hogy ezt
az alapvető meghatározást soha nem fogjuk megtagadni. Szeptember ll-e nagy
tanulsággal kellett, hogy szolgáljon a marxista orientációjú erők számára is, hi
szen bebizonyosodott, hogy arról, amiről valójában csak kisebb szélső baloldali
csoportok álmodoztak, ti., hogy a szocíalízmus fegyveres erővel is kiharcolható
Chilében, nyilván sohasem lehetett szó, Ha azonban a junta politikája továbbra sem
fog 'egyébből állni, mint a "marxizmusnak és a marxista rákos daganatnak töké
letes és végleges kiirtásából" (és el ne kövessük azt a végzetes tévedést, hogy ez
zel kapcsolatban hallgatunk l), akkor Chile nemcsak azt a gondviselésszerű lehető

séget mulasztaná el, hogy vezetője legyen Latin-Amerika új történetének, mint
ahogy az volt Portales (4) vezetésével a XIX. században, hanem a szó szoros
értelmében szakadéket nyitnánk és "két nemzetre" osztanánk hazánkat. És akkor
semmi sem mentene meg bennünket mai szomszédaink bosszújától.

Bizonyos dolgokat ugyanis egyszerűen nem lehet letagadni. Például azt, hogy
Chilében 1970 szeptemberében egymillió chilei szavazott a népfrontra. 1971 áp
rilisában már 1,400.000 volt a népfrontra szavazók száma, míg 1973 márciusában
1,630.000. Persze, hogy 'nem képviselik ezek egész Chilét. De a nemzet elválaszt
hatatlan részét alkotják. A kereszténydemokrácia legelső feladata, hogy a jobb
jövő felé fordulva és a jobb jövő reményében dolgozzék a lényeges demokratikus

(4) PortaIes chilei elnök volt a megalkotója l833-ban az akkoriban egész Latin-Ameriká
ban példaképül szolgálö első alkotmánynak.
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elemek, valamint a gazdaság, a társadalom és az állam szocialista struktúrákban
történő megszervezésének összebékítésén. Mindent meg kell tennie, .hogy kijavítsa
azt a képet, ami a chilei demokratikus intézmények összeomlása után az egész
világon és különösen a nemzetközi kereszténydemokrácia köreiben kialakult róla;
részben azoknak a téVedéseknek következtében, amelyeket mint párt követtünk el,
részben pedig annak következtében, hogy a kereszténydemokrata párthoz tartozó
bizonyos személyek visszaéltek a rendelkezésükre álló információs eszközökkel.

Rossz hírünkinek kijavítása soha nem lesz lehetséges, ha ragaszkodunk ahhoz,
hogy "i/?laZUnk volt" mindabban, amit szeptember ll-e előtt tettünk és mond
tunk. Nem volt igazunk, az események rettenetes világossággal mutatták meg ezt,
mert az, ami Chilében történt, az nem az, amit a kereszténydemokrata párt má
jusban megválasztott nemzeti direktóriuma akart. Semmi ok sincs rá, hogy nyíl
tan ne ismerjük el hibánkat. A latin-amerikai és európai testvérpártok általános
ítélete negativ velünk kapcsolatban és így ítél az egész világ demokratikus saj
tója. Ezt a megítélést csak akkor tudjuk kedvezőbbre fordítani, ha nyiltan és
becsületesen beismerjük, hogy fontos alkalmakkor tévedtünk a chilei valóság meg
ítélésében.

Eddig tart Radomiro Tomic referátuma, amelyhez a referátumot közlő

Drientierungban Andreas Banziger rövid kommentárt fűz. Megállapítja ebben, hogy
Radomiro Tomic-nak az I,új egyetértésre" nézve itt kifejtett ábrándjai márís szer
tefoszlottak. A chilei katonai junta egyértelműen fasiszta diktatúrát gyakorol, amely
csak a régi oligarchíának kedvez, a tőkéstulajdon minden eddigit meghaladó kon
centrációjára vezet és egyre nagyobb nyomorba dönti a nem kíváltságos réte
geket, munkásokat, kisparasztokat és a városi nyomortelepek lakóit, akik pedig
történelmük során csak az elmúlt néhány évben lélegezhettek fel, Tomic maga is
feladta Illúzióít, eltávozott az országból és tanári katedrát vállalt az Egyesült Ál
lamokban.

A chilei kereszténydemokrácia - írja szó szerínt Andreas Banziger -, a
puccs előtt is és után is kétértelmű szerepet játszott. Végül is azonban ez a po
litika tette Iehetővé a puccsot. Ez a kereszténydemokrácia nem volt képes ér
vényes választ adni Alleride marxista népfrontjának kihívására. Az a válasz vi
szont, amit azután hallgatólag jóvá hagyott, a katonai diktatúra, most a pártnak és
Chiiének is végzete lett. A chilei kereszténydemokrácia csődöt mondott, Tomic tel
jes világossággal megmondja. Mit jelent azonban ez? Csak a párt vezetősége mon
dott csődöt, vagy a párt, mint olyan? Vagy nem az egész keresztény politika mon
dett-e esetleg csődöt Chilében? Radomiro Tomic beszéde erre nem ad választ, nem
is adhat. Referátuma azonban bőséges anyaggal szolgál, hogy elgondolkozzunk ezen
az alap-problémán, ami jórészt közrejátszott a chilei tragédia bekövetkezésében.

D.K.

A CATONSVILLE-I TANÚSÁGTÉTEL
1968. május 17-én a Maryland állambeli Catonsville-ben kilenc amerikai ka

tolíkus házilag készített napalm segítségével nyilvánosan elégette a város katonai
nyilvántartásának kartonjait. hogy ezzel fejezZJe ki tiltakozását a vietnami háború
és az embertelenség mindenfajta megnyilvánulása ellen. "Azt várjuk tettünktól 
fogalmazta meg Daniel Berrígan -, hogy embertársaink élet:et nyerjenek, és meg
nehezítse, hogy Iegyilkolják egymást. Tettük mindezt annak az Istennek a nevé
ben, aki a békesség Istene, a tisztességé, az egyetértésé és a szereteté." Cseleke
detüket jelképes üzenetnek szánták az amerikai nép és a Föld valamennyi népe
számára: az embert hagyni kell, hogy a felismert igazság által oda és arra ve
zettesse magát, ahová és amire az igazság irányul. A keresztény magatartást mín
denekelőtt a hit, a szeretet és a közösségíség személyes kibontakoztatásának és bizo
nyító állítésának kell megszabnia az élet ismert és ismeretlen területein, hittel
kell átitatni a szavakat éppúgy, mint a szavak következményeit, hogy azok soha,
semmilyen körűlmények között se mondjanak ellent egymásnak.
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A )tilenc catonsvíüe-í tanúságtevőt 1968 októberében vád alá helyezte az ame
rikai kormányzat. A vádirat szerínt bűnösök először is azért, mert szándékosan
károsították az Egyesült Államok tulajdonát, amikor megsemmisítették a helyi
sorozó bizottság nyilvántartási lapjait; másodszor is bűnösök azért, mert az ak
ták felgyújtásával tudatosan akadályozták az 1967. évi behívási törvény végrehaj
tását és a hívatal szabályszerű működését,

"Bocsássátok meg, barátaim - olvasta fel Daniel Berrtgari páter elmélkedé
sét a bíróság előtt -, hogy megbontjuk a rendet, hogy papírt égetünk gyerekek
helyett, a temetkezési vállalatok bosszúságára. Istenünkre, így kellett tennünk, mert
fúja szívünk, Gondolatainkban mindig az Égő Gyermekek földje jár, és a másik
gyermek, akiről Lukács evangélista mondja: ».Soknak romlására és feltámadásá
ra lesz ő Izraelben, jel, amelynek ellenszegülnek«, Sovány vigasz. Egy gyermek,
aki bajnak jött a világra, s ezért meghalt. Az első, de nem az utolsó zsidó, akit
kiirtottak. Kezünket nyújtjuk testvéreinknek szerte a világon, mi papok rnínd
azoknak, akik szembefordulnak a törvénnyel a szegényekért, a vletnarníakért, az
áldozatokért, a katonákért, akik rossz ügyért halnak meg, értelmetlenül, csak
azért, mert halni parancsolta az a rend, amely alapjában véve nem egyéb, mint
intézményesített rendbontás. A gyilkosság rendbontás. Élet, emberség, testvériség,
önzetlenség - számunkra csak ez a rend létezik, és ezért a rendért kockára tesz
szük a szabadságunkat is. Elmúltak azok az Idők, amikor hallgathattunk. enge
delmességből nem vállaltunk kockázatot, és a szegények védtelenül haltak meg.

Hány embert fognak még elpusztítani? Hányat megkínozni, éheztetni, őrület

be kergetni, elűzni? Meddig fordíthatják a világ kincseit törvényesített gyilkos
ságokra ? Mikor, mi kell még ahhoz, hogy nemet mondjatok a háborúnak? Mi
már azt mondjuk, a szabadságunk árán, de még az életünk 'árán is: az erőszak

ból elég volt, a halálból elég volt, az igazság elnyomásából elég volt, a háború
ból elég volt. Tegyétek jóvá az idők mérhetetlen gonoszságát, hisz az idők mér
hetetlenül jók. Mert enyhet nyújt a hit, hogy él az igazság és Krisztus velünk
van. Vannak, akik nem küzdöttek egy új társadalomért, de haláluk percében meg
értik és hirdetik az igazat. A halál torkában a felebaráti szeretetet hirdetik. Ha
az ilyenekre gondolunk itt nálunk vagy szerte a világon, keblünkben a kő megol
vad s újra szívként dobog."

A tétova hallgatás, a belterjes csönd csak arra való lett- volna, hogy a catons
ville-íek a hit tanításával és ezáltal önmagukkal is szembekerüljenek, Jól tud
ták, hogy kereszténységüket csakis a tények, a krisztusi szerétet-parancs gyakor
lata igazolhatja, mentheti meg a hit hitelét a világ szemében. Hiszen az evangéli
um nem holt örökség, eleven örökség az, melynek ígéi egyedül az élők javát szol
gálhatják. Ezért hivatkozik az egyik vádlott Camus-re, aki keresztény kötelessé
geinkre figyelmeztet: a világ elvárja tőlünk, hogy felemeljük szavunkat. Olyan
közérthetően és okosan beszéljünk, hogy soha, a legcsekélyebb kétely se marad
jon senki szívében. Elvárja tőlünk, hogy reálísak legyünk és szembenézzünk a
világ mai véres arculatával. "Olyan emberek összefogására van szükség - hang
súlyozza Camus -, akik vállalják, hogy világosan széljanak és vállalják ennek
következményeit is."

Ezért folyamodtak a vádlottak ehhez a tiltakozó akcíóhoz: semmi sincs, ami
olyan közvetlenül érintene életet és tömeges halált, mint a katonai nyilvántar
tás. Érinti valamennyi anya fiát, aKit a sorozó bizottság számon tart. Aktái a szó
szoros értelmében előre kiállított halálcédulák, amik Vietnamba vagy máshová szó
lítanak. "Én ma is átérzem, ami Németországban történt a háború alatt - in
dokolja részvételét George Mische -. Említettem, hogy apám onnan származik.
Az a tény, hogy szerepet vállaltunk a nürnbergi perben, szerintem a legnagvsze
rűbb példa volt, amit Amerika valaha mutatott. Helyes, mondtam, így kell. Min
den németnek kÖtelessége lett volna megállítani Hitlert. Ha ez igaz volt akkor, és
szerintem az volt, akkor igaz ma is és rám is vonatkozik. Tőlem, a kereszténytől

elvárják zsidó testvéreim is, hogy megállítsam a vietnami háborút."
Mimd a kilencen tudták, hogy a lelkiismereti felelősséget nem háríthatják más

ra. Segítséget vártunk az amerikai püspököktől is - mondja az egyik szereplő
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akiknek 80 mllliárd dollárjuk van ingatlanokban és tízszer annyi egyéb befekte
tésekben. Feltettük magunknak a kérdést: ha ők csakugyan annak a jászolnak a
szellemében akarnak élni, amelyben Krisztus született s amelyről folyvást prédi
kálnak, miért nem adják házaikat a szegényeknek és miért támogatják az Egye
sült Allamok busás profitot hozó kalandor háborúit? Úgy véltük, az lesz a ke
resztény hűség legszebb bizonyítéka, ha most minden sértettől és mínden szen
vedötöl bocsánatot kérünk a nevükben, és helyettük is - a kiengesztelés [elké
péként - vállaljuk tettünket és az államhatalom. megtorlását.

Kik ezek a katolikusok? Az evangélium képviseletében? Daniel és Philip Ber
rigan lelkészek, Marjorie és Thomas Melville misszíonáríusok, Mary Moylan ápoló
nővér, George Mísche munkás, családapa, 'I'homas Lewis tanár, John Hogan és
David Darst teológusok

Mi hozta össze ezt a kilenc embert? Mi kötötte együvé szándékaikat és közös
elhatározásukat? A lélek szövetsége, A lelkiismeret-vizsgálatnak az a kínja, amely
eltökéltséget, felelősséget és döntést kényszerít ki a legválságosabb pillanatokban
Jézus mellett vagy ellene. Daniel Berrigan színdarabjában (A catonsville-í kilen
cek pere), !.!?,ely a tárgyalás anyagát dolgozza föl, így vallanak erről a tanúságtevők:

Mary Moylan: Ha az ember parancsoló szükségét érzi,hogy aszerint cselekedjék,
amiben hisz, szerintem ezt jelenti a kereszténység. Erre tanít Krísztus élete. Hogy
ne csak beszéljünk, hanem ha rosszat látunk, hajlandók legyünk tenni is ellene.
Én ebben hiszek. Azt akartam kifejezni, azzal, hogy abehívókra napalmot öntöt
tem, azt mondtam el, hogy én az életet megünnepelni akarom, nem akarok ha
laltáncban részt venni.
Thomas Lewis: A lelkem akartam megmenteni, És ha nem így cselekszem, el
vesztettem volna önmagam.
Mar iorie Melville: Az ember eljut oda, hogy lássa, vannak tűrhetetlen dolgok.
Ilyenkor cselekszik és megpróbál tenni ellenük.
John Hoqan: Ha az utcán gyerekeket látnék hazafelé menni az iskolából, és egy
kocsi közeledne, amiben nem ül senki, vagy ha ülne is, de megakadályozhatnám.
hogy a kocsi a gyerekek közé rohanjon, kötelességemnek tartom, hogy ezt meg
tegyem. Ha én vezetnem, imádkoznék Istenhez, hogy valaki pusztítsa el a kocsit,
mielött kárt tennélc a gyerekekben... Azt akarom, hogy az emberek élhessenek.
Ez minden.
David Darst: Az én elgondolásom alapja egy etikai tétel. Az Újtestamentumban
van, határvonalat húz emberek és dolgok közt. Azt mondja, a dolgok az ember
használatára valók. De az ember szent. Az ember önmagában teljes egész, nem
használható fel eszközként. Mi azon a jogcímen pusztítottunk el állami tulajdont,
mert az megszentségtelenítí a legszentebb tulajdont, az életet.
Philip Berrigan: A lényeg számunkra nem az volt, amikor Catonsville-be mentünk,
hogy kegyelmet kapunk-e vagy büntetést, hogy veszélyt hozunk-e a közösségünkre
vagy jót teszünk vele, hanem hogy mi a méltó egy demokrata emberhez és keresz
tény emberhez. Amerika azt teszi velünk, amit akar. Ha felmentést ad nekünk
és annak az egyre nagyobb tömegnek, amely nem akar bűnrészessé válni, akkor
ellentétbe kerül azzal, ami hitvallásának tekinthető. De ha nem ad, az erőszak

pohara "egyre jobban és jobban megtelik. míg végül kicsordul. És ennél a varázs
latos pontnál fog bebízonyosodní, hogy nekünk volt igazunk. Mert a forradalmat
választottuk, nem a reformot... Abban az értelemben használom a forradalom
szót, ahogy az evangélium követői és Gandhi tanítványai. Az ember nem :fejlőd

het, csak akkor, ha megváltozik. Nem nőhet bele az emberiességbe, nem tartozhat
az igaz emberekhez, míg meg nem változik. Ilyen változás a forradalom. Mi ezt
akarjuk továbbra is erőszakmentesen támogatni.
Daniel Berrigan: Elmentem Catonsvílle-be, és papírokat égettem el. Mert gyere
kek égetése embertelen és kibírhatatlan. Elmentem Catonsville-be, mert voltam
Hanoiban . .. Elmentem, mert a bátyám ember és én is az akarok lenni. Mert
nem lehet a szószéken maradni, ha félő, hogy az igazság helyett üres szélamokat
hirdetünk a megélhetésért. hát elmentem Hanoiba, aztán Catonsvílle-be, és most
ezért vagyok itt ... Mert a halál konkrét tény. Mint ahogy rnindíg konkrétnak te-
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kintettem Isten létezésé t, aki nem absztrakció, hanem Val aki , aki előttem áll és
felelősségre von . . . Ha vallási meggyőződésemet nem tekintik tettem lényegi ré
szének, akkor az elveszti minden értelmé t és engem bolondkén t kezelhe tnek.

Ezt a tö rténelmi jelentőségű pert, melyet a védő az esküdtszék előtt mondott
beszédében - az alkalomnak megfelelő t úlzással - Szókratész peréhez és J ézus
elítél tetéséhez hasonlított, a keresztény lelkiismeret modern-korl d rámájának nevez
te a haladó világ. Szép leck ének becsületből és meggyőződésből mindazok számára,
aki k nem merik vállalni önmagu ka t, ügy Uket és a hit ükkel járó pró batételeket.

Is ten ma is annyira szeretí az emberiséget, hogy ott , ahol legi nkább sürget a
sz ükség, a hol a magvető munk áj ára várnak, "fiakat támaszt Ábrahámnak". Olyan
embereket, akik minden kétségbeesés és csüggedés ellenére is r emél ni tudnak és
részt veszne k Krisztu s megváltói működ és ében, A catonsville-i kilencek sem tet
tek mást ; protestálasukkal figyelmeztettek rá , hogy a keresztényeknek nem szabad ,
az ok sorába tartozni, akik csak felvetik az élet és az emberiség nagy kérdéseit,
de a válaszokat másokra hagy ják. A bí róságtól sem kegyelmet, sem bocsán a tot
nem kértek. Az ítélet kihird etése ut án egy ik ük felállt és m indny ájuk nevében
ki jelentette, "ez életük legszebb na pj a", mert üldözést , börtönt, megaláztat ást szen
vedne k az igazságért, az evangélium testv ér is égeszm ény éért .

A perről készült színdarab hű adaptác iója Az életünk legszebb n a pj a c írn ű

amerikai film. Gordon Davidson rendezte, aki előzőleg már a szín padí válto
za tot is sikerre vitte. A fil mben kizárólag a TIljŰ világnézeti konfliktusához ragasz
kodott, a jogi szertart ások részleteit elhagyta, a törvényszék ' színhelyét stilí z álta ,
Á vászon egyik olda lán tömö rül a vádlot tak kis csoportja, velük szemben, a má 
sik oldal on ül az ügyész és a bíró, há ttérben pedig az esküdtek. Semmiféle "filmes
manír", magamutoga tás vagy hatásos kép i trükk, sem m i, a m i eltereln é a nézőt a
l ényegtől . Ezért a sz öveg sz éps ége, erkölcsi emelkedettsége kellőképpen érvényesül.
Minden monda t hitelesen hangzik, a tanúságtétel péld áza taként. Olyanfaj ta egy
szerűség ez, amely lehetövé teszi, sót kényszeríti a mozi k özönség ét, hogy közvet
lenül kapcsolatba kerüljön a fil m mondaníval ój ával és magáénak érezze igazát.

HEGYI BÉLA

Balássy Zoltán: Tájkép templommal
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