
Egy francia nyelvű teológuscsoport, bár kritikus hangokat is hallat, pozitívum
nak tartja, hogy a Hittani Kongregáció utasítása nem ítéli el a felszabadításra
vonatkozó teológiai reflexiót, és a Latin-Amerikában elindult megújulást, a sze
gényekkel vállalt szolidaritást szükségesnek tartja. E teológusok azt kívánják,
hogy a hivatalos egyház pontosabban különböztesse meg az igazi felszabadulás
teológiát annak torz formáitól.

Végül idézzük J. Y. Calvez jezsuitát, az egyik legjelesebb Marx-szakértőt:

"A felszabadulás teológiájának középpontjában áll a marxizmusra való hivat
kozás. Hevesen vitatják, hogy ezt és ezt a teológust »megfertózte-e« a marxizmus.
A magam részéről attól tartok, hogy ott látják a marxizmust, ahol nincs ..."
Majd miután megjegyezte, hogy tápasztalatból tudja: sokan ugyan elvetik a dia
lektikus materializmust (az ateizmust), de a történelmi materializmustól átvesz
nek bizonyos értelmezési elveket és gyakorlatot (a gazdasági alap jelentősége,

osztályharc, erőszak alkalmazása), Calvez így folytatja: "... A keresztény téved,
ha ezt az osztályharcot egyetlen orvoslási módnak fogadja el, anélkül, hogy új
alapokon keresné a kiengesztelődést ... Itt á helye a szellemek és szívek megté
résének, amivel a marxizmus nem számol, hiszen - mondja - mindenkít megha
tároz a' termelési folyamatban betöltött szerepe, helyzete. A keresztény nem fo
gadhatja el ezt a csontbúrkot. Megértem tehát a Hittani Kongregáció figyelmez
tetését: egy bizonyos tartózkodásra, kritikára van szükség: meg kell vizsgálni az
elfogadott álláspontok következményeit. A hit központi forrásának fényében
nyugodt megkülönböztetésre van szükség... A felszabadulás témája megér
demli, hogy a teológia kifejtse azt a keresztény gondolkodás és gyakorlat számá
ra. Az élő teológiának Istenről és Fiáról, Jézus Krisztusról kell beszélnie, az em-.
ber hivatásáról, örök rendeltetéséről,a hitről, a hívek közösségéról és a szent
ségekről - mindenki számára érthető nyelven. Hogy valóban teológia legyen,
nem szabad a felszabadulást (felszabadítást) pusztán társadalmi-politikai haszná
latra korlátozni. Ezzel a feltétellel számíthat arra, hogy polgárjogot nyer a ke
resztény teológiában." (Le Mande, 1984. szept. 13.)

Szabó Ferenc

Kereszténység, polgárháború:
EI·Salvador

A megváltó Krisztusról elnevezett ország ugyancsak a Megváltóról elnevezett .
fővárosában néhány éve röplapokat osztogattak: "ülj meg egy papot - a hazát
építed vele!" El Salvadorban polgárháború van s ennek az egyház is részese,
szenvedője. A terror és ellenterror, a megtorlások s a megtorlások megtorlásaí
láttán felmerül a kérdés: megmaradhat-e itt az ember kereszténynek? Az időköz

ben már szentként és vértanúként tisztelt meggyilkolt érsek, Oscar Romero s
megannyi társa megadja a feleletet: lehet!, de nem könnyű!, s nagyon határozott
és egyértelmű elkötelezettséget követel!

El Salvador pici ország, 21393 km>, alig több, mint Magyarország ötödrésze.
Lakóinak száma ellenben 1985 elején 5 millió, és 2000-re 8,8 millióra számíta
nak. A népsűrűség tehát pillanatnyilag háromszor akkora, 2000-re négyszer
akkora lesz, mint Magyarországon. A lakosság 84 százaléka mesztic, 10 száza
léka fehér, 6 százaléka indián. A népesség fiatal: majdnem fele (46 százaléka) 15
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évnél fiatalabb. 1965 óta az analfabéták aránya 50-ről 38 százalékra csökkent. A
tanult réteg mégis változatlanul igen kicsi. Egy orvosra 3460 lakos, egy papra
11 700 katolikus jut. (Magyarországon 1980-ban ezek az arányok: 324 fő/orvos,

valamint körülbelül 2500 katolikus/pap). Az elmúlt két évtized gyors városia
sodása ellenére az emberek 60 százaléka falun él. A mezógazdaságí népesség 49
százaléka 1 hektárnál kisebb területet művel meg, s ezeknek is csupán 1,6 száza
léka tulajdonosa a földnek, a többiek bérlik. A munkaképes korú népesség 35
százaléka. teljesen vagy részben munkanélkülí, El Salvador a térség egyik leg
szegényebb, társadalmi-politikai viszonyaiban egyik legbizonytalanabb országa.

Az országot 1524-ben hódították meg a spanyolok. Az ezt követő háromszáz
évben ellenben kevéssé törődtek vele, így igen lassan fejlődött. Az 1821-ben ki
kiáltott függetlenség után húsz évig a Közép-amerikai Egyesült Tartományok tag
országa. A nemzeti függetlenséget 1841-ben nyeri el.

A mai problémák a XIX. századra nyúlnak vissza. Az 1829-1839 közötti ún.
"tragikus évtizedben" a kormány feloszlatta a monasztikus rendeket, kiutasította
a domonkosokat és a ferenceseket, az egyház tulajdonát elkobozta, bevezette a
polgári házasságot és a válást - de ragaszkodott a püspökök és egyéb egyházi
méltóságok kinevezésének jogához. Az ország kereszténysége hanyatlani kezdett.

A gazdasági bajok oka mindenek előtt a századvégi "polgári forradalom" során
végrehajtott "földreform". Mindaddig a föld a faluközösségek tulajdonában volt.
Egy 1881. évi törvény szerint a tulajdonjogot, némi kezelési költség fejében be
kellett jegyeztetni. Az írni-olvasni nem tudó s készpénzzel sem rendelkező in
dián parasztok nem rögzítették tulajdonjogukat. A pénzhiánnyal küzdő állam
eladta a földeket annak, aki fizetni tudott. Néhány év múltán El Salvadort már a
14-család-országának nevezték. A parasztoknak ettől kezdve bért kellett fizetniük.

A dráma harmadik felvonását az 1930-as gazdasági világválság hozta. Az. or
szág éppen megindult volna a politikai demokratizálás útján. 1931-ben, az or
szág történetének első szabad és közvetlen választásán megnyílt az út a nemzeti
egyetértés megteremtésére. Ám a gazdaság összeomlott. A kávé világpiaci árá
nak zuhanása lehetetlenné tette a szerződött bérek kifizetését, 10 hónap után a
kormány megbukott, a hatalmat katonák vették át. Az 1979-ig tartó katonai dik
tatúra idején a közerkölcs és á közrend megbomlott, sorra születtek a guerilla
szervezetek. 1979-ben, néhány hónappal a nicaraguai Somoza elnök hatalmának
megdöntése után vértelen államcsínnyel El Salvador tábornok-elnökét is menesztik.

Nyugalom, béke, gazdasági stabilizáció helyett kitört a polgárháború. A politi
kai gyilkosságoknak és atüntetőkre leadott sortüzeknek még az évben közel 600
halálos áldozata van. Kormányok váltják egymást, de egyik sem képes megállí
tani a helyzet rohamos rosszabbodását. A meggyilkoltak száma 1980-ban 8398,
1981-ben II 797, 1982-ben 4919. "Míndezek polgári személyek - figyelmeztet
Rivera y Damas, San Salvador érseke -, akik nem harcosi cselekmények során
estek el, hanem akiket lakásukban, munkahelyükön vagy az utcán hidegvérrel
meggyilkoltak. Ráadásul ezek a számok csak azokat a halottakat tartalmazzák,
akiket bizonyíthatóan politikai okból öltek meg." Ugyanebben a három évben
4276 személy "mnt el". Az erőszak fokozódásában a kormány, a jobb- és a bal
oldal egyaránt bűnös, folytatja az érsek. A rendőrség vezetőjének nyilatkozata
szerint az országban addig elkövetett 34 353 gyilkosság közül4353-ért a balodal
a felelős. "Ez közvetve annyit jelent - teszi hozzá Rivera y Dames -, hogy körül
belül 30 OOO gyilkosságot azoknak a fegyveres csoportoknak, biztonsági erőknek
és halálbrigádoknak a számlájára kell írni, akik a hatóságok védelme alatt tevé-
kenykedhetnek." .

Végül a mérleghez még valami tartozik: a gyilkossági fenyegetések elől mene
külők tömege. Mintegy 600 OOO fő külföldön keresett menedéket (1983. évi adat).
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200 OOO embernek erre nincs pénze, módja, hanem otthon szökik egyik rokontól
a másikhoz, gyűjtőtáborból gyűjtőtáborba, egyik nyomornegyedből a másikba.

El Salvador katolikus ország.. Lakosainak 90 százaléka meg van keresztelve,
katolikusnak mondja magát. A családok 53 százalékában közösen imádkoznak és
45 százalékában tanítgatják a gyermekeket a keresztény hitre. Plébánosát az em
berek 70 százaléka ismeri es tiszteli. Az egyház intézményes jelenlétét 72 elemi
és 32 középiskola biztosítja (22 400, illetve 17 900 diákkal), valamint a Közép
amerikai Egyetem (4900 hallgatóval), 28 egészségügyi intézmény (klinikák, kór
házak, öregotthonok stb.), 3 heti és 3 havilap (összesen 621000 példánnyal). A
polgárháború azonban az egyházat is sújtja. "Egy olyan országban, ahol a társa
dalmi igazságtalanság az úr - jegyezte meg néhány éve Romero érsek - az igazán
mély hitnek társadalmi elkötelezettséghez kell vezetnie. Az pedig konfliktusokat
teremt! Vagy ahogyan Pedro Arnoldo Aparicio püspök mondta: "az egyház nem
lehet, nem szabad, hogy legyen s nem akar a hatalmasok cinkosa lenni." Ennek
azonban ára van. "Ha lehetévé akarjuk tenni a szegények életét, rá kell szán
nunk saját életünk egy részét, sőt fel kell áldoznunk életünket" - tanít Romero
érsek. Ez az áldozat papok és apácák kiutasítását, megkínzását, megerőszakolá

sát és meggyilkolását jelenti. Bombamerénylet áldozata lett a katolikus egyetem,
a katolikus rádióállomás (YSAX) szerkesztősége s külön a technikai berendezé
sei, a fővárosi Szent Szív bazilika, a Criterio kiadó, az Orientacion hetilap stb.
Két papot, egy diakonust és Romero érseket az oltárnál lőttek agyon. A meggyil
kolt papok száma 1977 óta több, mint egy tucat. "Ha az egyház hivatalos képvi
selőivel így bánnak - magyarázta Oscar Romero -, megérthetitek, hogy mit tet
tek az egyszerű keresztényekkel, a parasztokkal, a katetékákkal, ahittanárokkal,
a keresztény bázisközösségekkel. Ezreket fenyegettek meg, raboltak el, kínoztak
s öltek meg. Fontosabb azonban az a kérdés, hogy miért üldözték az egyházat.
Nem minden papot üldöztek. Nem volt mindegy, hogy milyen intézményt támad
nak. Az egyháznak azt a felét üldözték és támadták, amely a szegények oldalára
állt s a szegényeket védelmébe vette. Az üldöztetés nem más, mint a szegények
sorsában való részesedés. Amikor az egyház azzal a céllal szerveződött és egye
sült, hogy magáévá tegye a szegények reményeit és félelmeit; ugyanaz lett a
sorsa, mint Jézusé és a szegényeké, ugyanis az üldöztetés.

Az' egyházüldözésnek váratlan gyümölcsei is vannak. Az addig megosztott
hierarchia az elmúlt években egységes és határozott lett. A lanyha keresztény
ségből kilépve pedig egyre-másra alakulnak elkötelezett kisközösségek. 1982-ben
"A világ más részein élő keresztényekhez" címzett üzenetükben az el salvadori
bázisközösségek így írnak: "Tudjátok, hogy egyházunk, Jézus küldetésének hűsé

gében sokat szenvedett. Egész egyházközségeknek kellett lakóhelyüket elhagy
niuk. MiSSZIóS intézményeiket s templomaikat lerombolták. Katetétáinkat állan
dóan fenyegetik. Munkánk folytatása egyre nehezebb. ( ... ) Noha olyan embe
rek ellenőriznek, akik nem engedik, hogy "igazi testvérként" éljünk, hitünk kö
zös -ünneplésére összegyűlünk. Katetékák, házas emberek és kispapok találko
zóit szervezzük. Támogatjuk az országból kiutasított testvéreket. ( ... ) Közössé
geink legfőbb összegyűjtője az Eukarisztia ünneplése ( ... ) Itt újítjuk meg a né
pünkért való keresztény elkötelezettségünket. Itt találkozunk halottainkkal, vér
tanúinkkal ( ... ). Minden szentmisén felújítjuk azoknak a testvéreinknek eII1Jé
két, kiknek száma néhol a huszonötöt is eléri, akik életüket adták ( ... ). Ok,
Romero püspökkel együtt Jézusnál vannak, Jézussal együtt pedig közöttűnk."

El Salvador hírei évek óta foglalkoztatják a világsajtót. Aztkevesebben veszik
észre, hogy a világpolitikai küzdelem és a véres belviszály hátterében szentek
születnek s élnek, és teljes értékű keresztény tanúságtételt láthatunk.

T.M.
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