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A forradalom és az egyház

Hazám valaha a demokrácia iskolapéldájának számított Délkelet-Ázsiában. Egyik
napról a másikra azonban totalitárius állammá alakult. Honfitársaim emberi jogait
lábbal tiporták, szabadságuktól megfosztották őket. A rádiót és a sajtót elnémították
- holott a térség legszabadabb hírközlő eszközeinek számítottak valaha. Az újságíró
kat vádemelés nélkül bebörtönözték.

Az erőszakos elnyomás következtében a félelem légköre uralkodott el országszerte.
Az emberek csak suttogva mertek beszélni. Egy idő elteteltével ugyan az újságok, a
rádió- és televízióállomások újra megkezdhették működésüket. Ekkor azonban már
valamennyi a diktátornak vagy barátainak és rokonainak a kezében volt. Az újságok
csak azt írhatták meg, amire a kormány felhatalmazta őket. A rádió és a televízió csak
kedvező képet rajzolhatott a diktátorról.

Tizenegy hosszú éven át ilyen állapotok uralkodtak a Fülöp-szigeteken. A hírközlő

eszközök nem az igazság szolgálatában álltak, hanem a propaganda szégyentelen esz
közévé alacsonyultak. Az újságírók nem írhatták meg szabadon az igazságot. A bör
tön, sőt a kivégzés réme halálos fenyegetésként nehezedett rájuk.

E lehetetlen körülmények között az emberek valósággal éheztek az igazságra, a
tényekre alapozott igazi hírekre, a diktátor által sugallt áttetsző hazugságok helyett
igazság utáni vágyuk olyankor elégülhetett ki, ha olykor valakinek sikerült külföldi
újságokat becsempésznie az országba. E becsempészett példányokat újra és újra le
másolták, s ezek a másolatok kézről kézre jártak. Bajba jutott, akinél ilyen másolatot
találtak, az emberek azonban vállalták ezt a kockázatot is az igazságért.

E nehéz időszak alatt egyetlen hang: az egyház szava mert a tiltakozásra vállalkoz
ni. A Fülöp-szigetek püspökei időről időre körlevelet bocsátottak ki, amelyben elltél
ték a szabadság elvesztését, a kínzásokat, a törvénytelen letartóztatásokat. Ezeket a
körleveleket a vasárnapi miséken olvasták fel a templomokban. Üzenetük szájról
szájra terjedt, s így ébren tartotta a szabadság szellemét.

S aztán, 1981-ben II. János Pál pápa elfogadta a püspökök meghívását, s ellátoga
tott az országba. A diktatúra ekkor kénytelen volt enyhíteni a korlátozásokon, s fel
függesztette az 1972-ben bevezetett rendkívüli állapotot. Nem lett volna kívánatos,
hogy a Szentatya meglássa: az országban "mosolygó rendkívüli állapot" valójában ret
tenetes, kegyetlen elnyomást jelent.

A szükségállapot felfüggesztése viszont lehetővé tette, hogy az újságok és a rádióál
lomások újra megkezdjék rnüködésüket, a kormány előzetes engedélye nélkül is. Az
egyház által fenntartott Veritas rádióállomás, amely eddig csupán ártalmatlan zenei
és vallásos programokat sugárzott, ettől kezdve vállalta a hírközlés és tájékoztatás
kockázatos szerepét. Így történt, hogy 1983. augusztus 21-én, amikor Benigno Aqui
nót a manilai repülőtérenmegölték - a Veritas rádió az egész ország számára pontos,
részletes helyszíni közvetítést adott erről a borzalmas eseményről. A kormány hír
közlő szervei hallgattak a gyilkosságról. De a Veritas rádiót nem lehetett elnémítani.
A kormány folytonos zaklatása ellenére folytatta adásait, hangot adott az emberek
reményének, félelmének, kudarcainak és haragjának.

* Részletek Sin bíborosnak az UCIP világkongresszusán. Új-Delhiben 1986. október 22-én el
mondott beszédéből.
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Ekkor határoztam el, hogy az egyház adjon ki egy újságot, amely ki meri mondani
az igazságot, bármennyire sértő is ez a diktátorra nézve. Akkor is úgy éreztem, aho
gyan ma: az embereknek joguk van az igazsághoz. Sok katolikus üzletember osztotta
a véleményemet, merte kockára tenni üzletét az igazság érdekében. Sikerült megte
remtenünk az anyagi fedezetet. igy született meg 1983 végén a Veritas címü újság.

Jelmondatát Szent János evangéliumából választottuk: "Az igazság megszabadít
benneteket." S legelső számától kezdve megfelelt ennek a jelmondatnak. Bátran és
szinte aggályos pontossággal adott hírt mindenről. Vezércikkei gyújtó hatásúak és
kemények voltak, mentesek minden félelemtől.

A rágalmazási hadjáratok és a koholt perek, a névtelen telefonálók folytonos fe
nyegetése ellenére - két év leforgása alatt huszonhat újságírónk halt meg vagy tűnt el
- a Veritas kitartott.

Idén februárban, az elnökválasztások idején, a Veritas szokott bátorságával és az
igazság melletti szenvedélyes kiállásával részletes beszámolóban leplezte le a diktá
tor kísérleteit arra, hogy meghamisítsa a választások eredményét.

Az emberek tudták, hogya püspökök szilárdan elítélik a választási csalásokat. bát
ran kijelentik, hogya páratlan csalások következtében a diktátor elvesztette erkölcsi
tekintélyét ahhoz, hogy az uralmat megtartsa. Az egyház rádiója és újságja megért
tette az emberekkel, hogya püspökök álláspontja nem jelenti a partizán politika el
fogadását. Csupán állást foglalt a jó és a gonosz erők közt folyó küzdelemben. A go
noszság színe elött a püspökök nem maradhattak semlegesek.

Amikor a forradalom kitört, s a maroknyi fölkelő csapatot a teljes megsemmisülés
fenyegette a diktátor kezén lévő hadsereg által, parancsoló szükségszerüség lett a
számunkra, hogy rendkívüli eszközökkel keljünk a védelmükre.

Amikor a lázadók vezetői kapcsolatba léptek velem, közölve, ha nem segítek rajtuk,
egy órán belül meghalnak, letérdeltem, és úgy imádkoztam, ahogyan soha azelőtt.

Isten megvilágosító kegyelméért könyörögtem, s megkaptam a választ. Föl kell szólí
tanom a népet arra, hogy vonuljon az utcára, és gyülekezzék a laktanya körül, ahol a
lázadók tartózkodtak. Úgy véltem, csak hatalmas néptömeg tarthatja vissza a tanko
kat. A forradalom első éjszakáján tehát újra és újra megszólaltam a Veritas rádióban.
Arra kértem népemet, siessen veszélybe jutott testvérei segítségére. Közben telefo
non felhívtam az apácazárdákat: Menjenek a kápolnába, kiterjesztett karral térdelje
nek le az Oltáriszentség elött, s böjtöljenek mindaddig, amíg nem szólok, hogy abba
hagyhatják.

A nép meghallgatta kérésemet, először kisebb csoportokban, aztán valóságos
áradatban özönlöttek az emberek az utcára. Másnapra kétmillióan gyültek össze. A
diktátor csapatai közben elpusztították a Veritas rádiót, de adóállomásunk addigra
már teljesítette küldetését.

Ha azt kérdezik tőlem: miért követték az emberek hívó szavamat, s mi öntött belé
jük ekkora bátorságot és lelkesedést, válaszom egyszerű: hitük és kultúrájuk.

A papnak igen nagy a tekintélye a katolikus országokban, de különösen a Fülöp
szigeteken. A szükségállapot bevezetésével tekintélyük tovább nőtt. Az emberek
senkihez sem fordulhattak, ha bajba kerültek. Nem írhattak a képviselöknek. nem
fordulhattak az államigazgatás szerveihez. Ki állt szóba velük? Egyedül a pap. Papjaik
és püspökeik álltak ki mellettük a leghűségesebben, ők leplezték le a legbátrabban
az igazságtalanságot.

Hazánk kultúrája őriz egy ősi szokást, a neve pakikisama. Attól félek, más nyel
veken nincs igazi megfelelője a szónak - az osztozás, a testvériesség, barátság, szoli
daritás, az egység elemeit ötvözi magába. Ez az érték arra ösztönzi az embereket,
hogy veszélyhelyzetben fogjanak kezet egymással, s tegyék túl magukat az egyéni
érdekeken és a csoportkülönbségeken.
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A barikádokon az emberek mozdulatlanul álltak szemben a tankokkal, s kérlelték a
katonákat: szálljanak le a tankokról. és csatlakozzanak hozzájuk. "Mi mind Fülöp
szigetiek vagyunk, nincs semmi nézeteltérésünk egymással", mondták, s a katonák
megadták magukat. Elfeledkeztek sokéves kiképzésükröl, a szigorú katonai fegye
lemről, s eldobálták fegyvereiket.

De miért hiányzott az emberekből a félelem? Miért voltak olyan biztosak abban,
hogy elkerülik a vérontást, hogy még kicsi gyermekeiket is magukkal hozták? Mert
mélységesen hittek Szüz Mária közbenjárásában és Krisztus jóságában.

Bizonyára láttak képeket a forradalomról. Láttak férfiakat, nőket és gyermekeket,
akiknek semmi más fegyverük nem volt, mint a rózsafüzér a kezükben és az imád
ság az ajkukon, s mégis meg tudták állítani a tankokat. Láthattal fiatalokat, akik a
Boldogságos Szúz szobrát tartották oda az állig fölfegyverzett katonáknak.

A forradalom után sok külföldi megkérdezte tőlem, hogyan tudta népünk egyetlen
puskalövés nélkül meghátrálásra kényszeríteni a zsarnokság uralmát. Azt válaszol
tam, nem tudok rá magyarázatot. Hiszen ki tudja megmagyarázni a csodát?

Csoda történt itt, mert százezrek gyűltek össze ott az utcán, fáradtan, kialvatlanul
és éhesen. A vérfürdő kitöréséhez elegendő lett volna, hogy valaki követ hajít az
egyik katonára, vagy valamelyik ideges katona elsüti a fegyverét. De egyetlen kőda

rab sem repült el, egyetlen puska sem sült el. Elhelyett az emberek örömkönnyek
közt ölelték át egymást. Szeretet, jóakarat, öröm és ujjongás töltötte be a fővárost és
az országot. Ez az, amit én csodának nevezek.

Hogyan nyilvánult meg az emberek hite azokban a napokban? A jelenlévők töké
letes önzetlenségében. Senki sem gondolt önmagára, sem arra, hogy mi történik vele,
ha csatlakozik a tüntetéshez. Mindenki csak azzal törődött, hogy megakadályozza azt,
hogy az ellenséges erők lerohanják a hősies lázadókat. S mivel mindenki csak má
sokkal törődött, a lehető legmélyebben gyakorolta a vallását. Mert nem az-e a keresz
ténység lényege, hogy az embernek másokkal kell törődnie?

Megérdemeltük a demokráciát, amely így lehetövé vált számunkra. Megérdemel
tük a szabadságot, amit elnyertünk. És azért imádkozunk Istenhez, őrizze meg ezt a
demokráciát, és segítsen, hogy megoltalmazhassuk szabadságunkat és naggyá növel
hessük nemzetünket, mint a főnixmadár, emelkedhessék ki a zsarnokság nyomán
ránk maradt gazdasági csödböl,

ADORJÁN GYULA

Cs. T. költő könyvbódéja
Lelőtt szarvasok vére a papíron
fény-szemünkbe [riiccsentett szomorúság.
Kispest. Könyvbódé. Szavak éle: kések
boncolgatták sorsunkat és epe folyt ránk,
amíg könyvtartó léceid akár a
csöppnyi madárszárnyak adélutánban
körözni kezdtek és vijjogva szálltak
Erzsébet felé. Fekete uszályok
karcsú mozgással siettek Csepelre.
Mintha ruhát váltott volna az ég is,
szurtos lett minden háztető, s az égő

ko, a Nap, szotlanul befele lángolt . . .
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