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A Fülöp-szigetek egyháza és a nép hatalma

77 rövid óra alatt a Fülöp-szigetek halálra szánt, de reménykedő népe a figyelő vi
lág ámulatára felszabadította magát egy 14 éves zsarnokság elnyomása alól. A forra
dalom négy sorsdöntő napján emberek milliói fogtak kezet egymással, hogy erőszak

mentes hatalmukkal megakadályozzák a vérontást két harcban álló fegyveres tábor
között, s így kivívják szabadságukat. Mögöttük, közöttük. néha valóban előttük ott
állt az egyház. S az egyházon keresztül Isten kezét érezhették maguk fölött - ezt
semmilyen racionális elemzés sem tudja egészen elhalványítani.

Amikor Sin bíboros a forradalom után ellátogatott Rómába, II. János Pál pápa állí
tólag aggodalmát fejezte ki, hogya Fülöp-szigetek egyháza túlságosan beleavatkozott
a politikába. Félelme nem volt alaptalan. A Fülöp-szigetek püspökei maguk is igen
komolyan föltették maguknak ezt a kérdést, főleg a forradalom után. Pusztán politi
kai szerepet játszott-e az egyház? Vagy pedig olyasmit tett, ami az Evangéliumból kö
vetkezett, amelyet hirdetnünk kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan? Tehetett volna-e
az egyház másképpen, mint ahogyan tett?

Az egyház beavatkozása

Az egyház és a politika kapcsolata égető kérdéssé vált Marcos hatalomátvételének
kezdetétől, 1972 szepternberétöl fogva. Az egyház - főleg a püspökök - nem egyik
napról a másikra kapcsolódtak bele a politikába. Érdemes végiglapoznunk a tizen
négy év során kiadott nyilatkozatokat és püspökkari körleveleket, hogy meglássuk,
hogyan fejlődött a püspökök gondolkodásmódja, annak arányában, ahogyan romlott
az ország politikai helyzete.

A püspökkari konferencia 1986. január 21-26-ig tartotta szokásos félévi összejövete
lét. Ennek végén a küszöbön álló választásokkal kapcsolatban körlevelet adtak ki,
ezzel a jellemző címmel: "Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embe
reknek." A püspökök felhívták a figyelmet egész sor visszaélésre, amely már a válasz
tás előtt tapasztalható volt: "A szavazatok megvétele és eladása, megvesztegetés. zsa
rolás, hazugság, fekete propaganda, testi erőszak és gyilkosságok." A püspökök a ko
rábbi tapasztalatok alapján aggodalmuknak adtak kifejezést: "Minden jel arra mutat,
hogy mindez megismétlődik, s az a veszély fenyeget, hogy ezek a visszaélések soha
nem látott méreteket fognak ölteni."

A körlevelet február 2-án minden templomban felolvasták, s kétségtelenül óriási
hatása volt a választásokra és a rákövetkező eseményekre. Néhány mozzanatra érde
mes felfigyelnünk:

A legutóbbi, 1984-es választások alkalmával a püspökök lehetségesnek tartották a
választásoktól távol maradást is. Ez alkalommal azonban ezt írták: "Szavazzatok.
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Szavazzatok becsületesen, tiszta lelkiismerettel, miután gondosan mérlegeltétek a
szóba jöhető személyek és megoldások értékét." Röviden szólva határozottan kije
lentették. hogyellenzik a választások bojkottálását, amelyet a baloldal támogatott. A
februári forradalom fényében kiviláglik ennek jelentősége. Ha a bojkott sikerül, vi
lágosan megmutatkozik, hogy a nép Marcos ellen van. Azt azonban nem jelzi, hogy
ki mellé álltak - a szavazással viszont ezt egyértelműen kinyilváníthatták. A bojkott
révén közvetve a baloldaliak fegyveres harcát támogatták volna.

A püspökök határozottan sürgették, hogy éberen és szervezetten védjék meg a
szavazás tisztaságát és szentségét, szemben "a gonosz összeesküvéssel". Egész tekin
télyükkel a Szabad Választások Nemzeti Mozgalma mellé álltak: ez a társadalmi
csoportosulás azt a hatalmas és veszélyes feladatot vállalta magára, hogy őrködik a
szavazások tisztaságán és becsületességén. s biztosítja a szavazatok gyors összeszám-
lálását és az eredmény közzétételét. .

A püspökök felszólítása. hogy becsületes és szabad választásokat tartsanak és uta
sítsanak vissza minden erőszakot - megerősítette azt az általános érzést, hogy ezek a
választások adják a nemzetnek az utolsó lehetőséget arra, hogy békés úton változtas
son sorsán. A püspökök ezért egész tekintélyükkel Aquino asszony erőszakmentes

mozgalma mellé álltak. Az erőszakmentességet a baloldal hiú ábrándnak tartotta és
elutasította - pedig ez lett a februári események fordulópontja.

A püspökök fönt említett szempontjait a politikai megfigyelök könnyen elfogadják
és felhasználják elemzéseikben. Nem tudnak azonban mit kezdeni azzal, hogy imára
és böjtre szólították fel a nemzetet. A hit szerepét a forradalom létrejöttében igen
nehéz pusztán emberi szempontokkal megmagyaráznunk. Sok egyházmegyében ki
lencedet vagy triduumot tartottak a választás napja előtt, s különleges böjtöt hirdet
tek. Mindezt semmiképpen sem tarthatjuk a politikai manipuláció eszközének. Az
emberek világosan látták, hogya Marcos-rendszer milyen helyzetbe sodorta az orszá
got, s hogy a választások minden emberi erőfeszítés ellenére igen könnyen kudarcot
vallhatnak ismét - a Gondviselésbe vetették tehát reményüket, hogy megmenti az or
szágot.

A konferencián a püspökök elhatározták, hogya választás napja után rendkívüli
ülést tartanak, hiszen előre látható volt, hogy a szavazatok eredményétől függetlenül
új politikai helyzet fog előállni. Gyűlésüket február B-ra tűzték ki. Azt remélték.
hogy addigra már bizonyossá válik a választások eredménye.

A választási kormánybizottság jelentése szerint Marcos és Tolentino győzött, a
Szabad Választások Nemzeti Mozgalmának számításai szerint Aquino és Laurel. A
közvéleményben nemigen maradhatott kétség arról, hogy ki a győztes. Addigra már
nem lehetett mindenestül elrejteni a kormánynak a választások meghamisítására tett
próbálkozásait sem, bár a tömegtájékoztatási eszközök mindent megtettek ennek
érdekében. Ebben a hangulatban jöttek össze a püspökök történelmi jelentőségű

ülésükre. Négy csoportban minden egyes püspök jelentését meghallgatták arról, egy
házmegyéjében hogyan zajlottak a választások. Végső döntésük meghozatala előtt

tanácskoztak a szerzetesek elöljáróinak képviselőivel, a Szabad Választások Nemzeti
Mozgalmának embereivel, s meghallgatták a teológusok állásfoglalását is a szavazás
és az annak nyomán kialakult helyzet erkölcsi következményeiről.Ezután egyórás
szentségimádást tartottak. Az első nap végére csaknem egyhangúan arra az elhatáro
zásra jutottak, hogy nyilatkozatot tesznek közzé.

A második napot az elökészített tervezet átdolgozásával és végső megfogalmazásá
val töltötték.

A nyilatkozatot könnyu összefoglalni: a püspökök az elnökválasztást "páratlan csa
lások sorozataként" bélyegezték meg, s elítélték a szavazók tudatos félrevezetését. a
szavazatok tömeges megvásárlását, a megfélemlítést, a zaklatást, az erőszakot és a
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gyilkosságokat. Mindebből azt a következtetést von ták le, hogy az így uralomra jutott
kormánynak nincs erkölcsi alapja a hatalom megtartására. Ezután nyíltan felszólítot
ták a kormányt, tegye jóvá hibáját, s kijelentették, ha ez nem történik meg, akkor a
nép erkölcsi kötelessége, hogy ezt megtegye. A nyilatkozat végén az erőszakmentes

ellenállásra öt újabb példát soroltak fel a választások idejéből, s minden lelkiismere
tes embert arra ösztönöztek, hogy ehhez hasonlóan bátran vallják meg keresztény
hitüket.

Ez a nyilatkozat példa és előzmény nélkül való. Az egyház történetében először for
dult elő, hogy egy nemzet püspökei - hivatalosan - erkölcsileg törvénytelenként el
ítélték a saját kormányukat, s ezáltal méltatlannak mondták az állampolgárok hüsé
gére. Elsőként az egyház történetében a vezetők hirdették meg a forradalmat, s nem
csupán utólag ismerték el annak az eseményeket. A forradalom szót ugyan nem hasz
nálták, a püspökök szándékát azonban nem lehetett félreérteni: a népnek rá kell
kényszerítenie a kormányt arra, vegye tudomásul és tartsa tiszteletben a nép akara
tát - amely azt követelte, hogy a hatalmon levő kormány mondjon le. Mindezt kétség
telenül erőszakmentes úton kívánták elérni, ez azonban nem változtat a kívánt vál
tozás természetén: az egyik kormányt a másik kormánnyal akarták fölcserélni.

A februári forradalom

A püspökök nyilatkozatukban tudatosan nem beszéltek az állampolgári hűség meg
tagadásáról. A kifejezést kerülték, nyilatkozatuk egésze azonban mégis az erőszak

mentes ellenállásra szólított fel a gonosszal szemben. Evangéliumi ellenállásra szólí
tottak, s ez természetesen gyakorlatilag az állampolgári hűség megtagadásában nyil
vánult meg. Február 16-án a Győzelem Miséjén több mint egymillió ember vett részt.
Ettől kezdve február 22-ig, a katonai lázadásig Aquino asszonynak az állampolgári
hűséget megtagadó hadjárata futótűzként terjedt, s előkészítette a hangulatot a négy
napos forradalomra.

Azzal kezdödött, hogy két magas rangú katonai személyiség, Ponce Enrile hadügy
miniszter és Fidei Ramos tábornok, a fegyveres erők vezérkari főnöke váratlanul
elhatárolta magát Marcos kormányától. Lázadásukat csírájában el lehetett volna foj
tani, ha Marcos hadserege tétovázás nélkül cselekszik. Amikor február 22-én este be
jelentették állásfoglalásukat, még szinte teljesen védtelenek voltak - csupán a tisztek
nek és katonáknak egy kis csoportja vette körül őket, akik a Fegyveres Erők Reform
mozgalmához tartoztak. Lázadásuk hírét a Veritas rádió, az egyház manilai adója tet
te közzé, A hír nyomán százak és ezrek gyültek össze a két laktanya körül, ahol a láza
dók elbarikádozták magukat.

Az éjszaka folyamán nőtt a feszültség. Sin bíboros ekkor a Veritas rádión keresztül
felszólította a népet, hogy siessenek a két körülzárt tiszt segítségére. Felhívására
tízezrek vették körül a laktanyát, másnapra, vasárnapra számuk több százezerre nőtt.

Ezen a vasárnapon játszódott le az a drámai összeütközés, amelynek az egész világ
tanúja lehetett: az egyik oldalon Marcos elnök fegyveres erői tankokkal, fegyverek
kel, hivatásos tisztek által vezetett katonákkal - a másikon a néphatalom fegyverte
len ereje rózsafüzérekkel, szentképekkel, virágokkal, számtalan pap, szeminarista és
apáca kíséretében.

A valaha gyülölt. zsarnok tiszteket most saját áldozataik védték - ez a groteszk el
lentét csupán egy volt a sok közül azon a négy napon. A tömeg beállt a két fegyveres
csoport közé, és a szó szoros értelmében testével akadályozta meg a halálos testvér
harc kitörését. Ennél azonban többet is elértek. Tiz- és százezrek sorakoztak fel
Ponce Enrile és Ramos mögött, s ezáltal kényszerítö erővel adták tudtára Marcosnak
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s a hozzá még hűséges fegyveres csapatoknak, amit a választásokon leadott szavaza
tukkal hiába próbáltak megértetni. Aquino asszonyt követelték - a tankok és puskák
halálos fenyegetése ellenére ott ~aradtak az utcán, s végül a kormánycsapatokat rá
vették arra, hogy hozzájuk csatlakozva elfogadják a nemzet számára egyedül helyes
és becsületes megoldást. A forradalom harmadik napjának végére a hadsereg nagy
része egyértelműenmelléjük s a nemzet többsége mellé állt, s elutasitotta a Marcos
rendszert. Az üzenet végül eljutott az elnöki palotába, legyőzve a győztes Marcost, aki
a forradalom 77. órájában elmenekült.

Ez az utcai forradalom mindenestül eröszakrnentesen zajlott le, kezdetétől a vé
géig. A politikai elemzések szerint ez a sok különbözö tényező véletlen egybeesésé
nek köszönhető. Elemzésük talán igaz - amennyire emberi szempontok szerint ez le
hetséges. De a Fülöp-szigetek népének, főleg azoknak, akik e négy kritikus napon va
lóban kivonultak az utcára, fájdalmasan hiányos marad minden olyan elemzés, amely
a siker elérésében nem tulajdonít fontos - sőt döntő - jelentőséget a hitüknek. Szá
mukra kétségtelen: a foradalom azért maradt erőszakmentes,mert hitük azzá tette. A
nép ezért egyszerűen csodának tartja ezt a forradalmat.

Megszégyenítve a bölcseket és erőseket

Bizonyára a legsilányabb Deus ex machina ötletnek látszik csodának nevezni a
forradalmat, amely elégségesen megmagyarázható a tudományos elemzés eszközei
vel. De elsősorban ez az, amit mi a Fülöp-szigeteken megtanultunk hit és ideológia
harcában: Isten keze belenyúlhat a legzavarosabb politikai eseményekbe is, és a leg
vadabb elképzeléseket felülmúlva a kegyelem eszközévé teheti azokat. Néhány olyan
szempontra szeretném végül felhívni a figyelmet, amelyet a szakemberek talán eluta
sítanak, de az egyszerű embereket meggyőztékarról, hogy itt csoda történt.

A forradalom előtt a politikai kommentárok, a külőnbözö ideológusok, az értelmi
ség egyetértett: Marcos rendszere nem múlik el az ő haláláig. Ha nem hal meg ter
mészetes úton, akkor erőszakosan kell meghalnia. Erre pedig egyedül a fegyveres
harc adott lehetőséget. Az erőszakmentesség híveit, Aquino asszonnyal együtt, ki
nevették és politikailag gyermekdednek tartották. A forradalom azonban egyetlen
csöpp vér kiontása, egyetlen puskalövés nélkül zajlott le, s az okosak néma csöndben
hallgattak hajdan megingathatatlannak hitt bizonyosságaikról.

A Marcos-évek alatt a kormány militarizálódásának egyenes következményeként
kialakult egy fegyveres réteg. Marcos után lehetetlen vagy legalábbis igen nehéz volt
újra visszaállítani a demokráciát, amely a hadsereget megfosztja azoktól az előjogok

tól és kiváltságoktól. amiket hosszú időn át élveztek. Amikor azonban Ramos és
Ponce Emile nyíltan Aquino asszonyt kiáltotta ki a forradalom első, feszült óráiban
az ország törvényesen megválasztott elnökének, az emberek tömegestül siettek vé
delmükre - a katonák jelképesen, de valóságosan is az állampolgárok hatalmába ke
rültek. Ez persze nem jelenti azt, hogya katonai vezetőréteggelkapcsolatban minden
probléma egyszer s mindenkorra megoldódott. A veszély ma is megvan, de a forrada
lom által teremtett új légkörben, a reformok gyorsuló és egyre teljesebb végrehajtása
következtében egyre távolabb kerül annak lehetősége, hogya hadsereg ismét végze
tes helyzetbe sodorja az országot.

Az egyháznak a forradalomban való részvételét egyházi körökben is sokan helytele
nítették: véleményük szerint az egyház maradjon távol a politikai kérdésektől. s csak
is a lelkiekkel foglalkozzék. Különös módon azonban, ha az egyház távol maradt vol
na az eseményektól. tartózkodó magatartásával váltja ki a legsúlyosabb politikai kö
vetkezményeket. Hiszen hallgatásával elismeri Marcos elnök rendszerét. Ennek az ál-
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lásfoglalásnak pedig vérontás, erőszak, a válság elmérgesedése lett volna a következ
ménye, s még mélyebb pusztulásba sodorta volna a nemzetet. Ugyanilyen paradox az
is, hogy az egyház éppen "politikai" fellépése révén oltotta be a forradalomba a hit
megmentő erejét, s ezzel egyértelműen rávilágított a lelkiek elsödlegességére, "Az
eseményeket valóban nem csupán emberi erők mozgatták.'

Az egyház részvétele a februári forradalomban igen tanulságos lehet a felszabadí
tási teológia számára; különösen az osztályharc marxista felfogásával kapcsolatban,
amely szerint az igazságért vívott harcot folytatni kell a vérontásig. Több tanulságot
is megszívlelhetünk: a) A zsarnokság igáját egyértelműen erőszakmenteseszközökkel
vetettük el, tudatosan távol tartva magunkat a gyilkos erőszaktól mint az igazság el
érésére alkalmazott végső eszköztől. b) A forradalmi osztály ezúttal nemcsak a társa
dalom legszegényebb rétege volt; itt a társadalom minden rétege egyesült a közös cél
elérésére - a közös hitben. e) Hitük, legtradicionálisabb megnyilatkozási formáiban
is, egyáltalán nem bénító ópium volt számukra, hanem az a mozgató erő, amely
együttes cselekvésre sarkallta őket, s mozgalmukat ez tartotta meg az erőszakmentes

igazság körében. d) Az igazságért való küzdelem nem lehet csupán politikai jellegű,

hanem mindig a hit vezetése alatt kell állnia; ugyanígy a nép helyzetelemzése sem
csupán racionális szempontokra ügyel, hanem a hit fényében szemléli az eseménye
ket. e) Végül az egyház társadalmi (ha tetszik: politikai) erejének mindig a nép, első

sorban a szegények szolgálatában kell állnia. Ebben a szolgálatban válik az egyház
valóban a szegények egyházává.

Mindezeken túl a forradalom felkínálta legjelentősebb föifedezésünk talán az, ami
az erőszakmentesség eszméjének lényegéhez tartozik: az emberi személy "megtérhet"
belülről. Közhelyként hangozhat, de a forradalom előtti eseményekben ez döntő sze
repet játszott. Korábban az erőszakos cselekvés demagógiája a fegyveres harcban je
lölte meg a nemzet megmentésének egyetlen útját. Ezeket a nézeteket most alapjai
ban vonta kétségbe - talán korai volna még elnémításukról beszélni - az erőszak

mentes forradalom kényszerítő ereje. A jövő titka, hogy a forradalom napjaiban be
következett sok "megtérés" tartósnak bizonyul-e és valódi társadalmi változásokhoz
vezet-e. Az azonban kétségtelen, hogy e megtérések valóságosan megtörténtek, bár
egyelőre még embrionális formában.

Az előttünk álló feladatok világosak: tovább kell fejlesztenünk a forradalom által
megkezdett változásokat. A nép folyamatos forradalma a nép igazi javához kell el
vezessen. Az egyszer lejátszódott csodának eredményeit tovább kell építenünk 
ugyanannak a népnek a segítségével és ugyanolyan szellemben, ahogyan a forrada
lom lezajlott.

Népünk történelmének jelenlegi szakaszában nem lehet kétségünk afelől, hogy mi
az egyház feladata: együtt volt a néppel forradalmában, kiszolgáltatottan és szenved
ve; hasonlóképpen kell együtt lennie az újjáépítés és a reform jóval nehezebb fel
adataiban is. "A szegények melletti kiállást" most súlyos politikai és gazdasági prog
ramok formájában kell folytatnia. Csak akkor mondhatja magát egyháznak, ha 
Krisztus példája nyomán - egész szívével a népet szolgálja. Csak e szolgálat által iga
zolja a maga hatalmát - politikai síkon is.
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