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FideI Castro és a vallás

Amikor Frei Betto könyve, Fidel és a vallás 1985-ben napvilágot látott egy kubai állami kiadónál,
érthető módon szenzációszámba ment, hosszú sorok kígyóztak a könyvesboltok előtt, milliós
példányszámban kelt el. Néhány éven belül számos nyelvre lefordították. Hargitai György fordításá
ban 1987-ben magyarul is hozzáférhetővé vált.

Frei Betto, aki ezt a terjedelmes interjút (251 oldal) készítette, brazil domonkos szerzetes, a
felszabadítás teológiának nevezett lelkipásztori-teológiai irányzatok baloldalához sorolható. A 70-es
évek elején a katonai kormányzat .nemzerbízronsagí okokból" letartóztatta Sao Pauloban. 1979-től, a
nicaraguai forradalom győzelmétőlkezdve évente kétszer-háromszor utazott Nicaraguába, földmű
velőknek szervezett találkozókra és lelkigyakorlatokra, segítette a "Bevezetés a Bibliába" tanfolyamo
kat, közrernűködött a hitélet és a politikai megegyezés összehangolásában. (Mindezt maga írja
hétoldalas bevezetőjében.) Betto 1981-ben járt először Kubában, de - mint írja - a további
meghívás elfogadását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy segítségére lehessen a kubai katolikus
közösségnek is. 1983-ban meghívottként jelen volt a kubai püspökkari konferencia ülésén. 1985
májusában, több részletben, összesen 23 órán át beszélgetett Fidel Castróval, a .Parancsnok't-kal,

A manapság divatos interjú-irodalomból ez a kötet azzal is kitűnik, hogy nincs szerkeszrve. Betto
egyszeruen csak leíratta a magnetofonra vett beszélgetést, de nem csoportosította, nem szerkesztette
meg az anyagot. Egy-egy téma így többször, több helyen is előkerül, nehezen kereshető össze, és
hozható szintézisbe. Van ennek a közlési módnak egy kétségtelen előnye is: szinte hallja az olvasó a
nyilatkozó spontán - s mint maga is többször utal rá - közvetlen felkészülés nélküli szavait.

A beszélgetés szerteágazó anyagában előrehaladva.olvasás közben készítettem magamnak egy kis
tárgymutatót. Annak segítségével mutatok be néhány kérdéskört az olvasának. Igaz ugyan, hogy
politikai és ideológiai szempontból a beszélgetés második fele az érdekesebb, ahol fidei Castro a
kommunista vezetők között elsőként foglalkozik elméletileg is a vallás és a marxista forradalmi
ideológia viszonyával, ha nem is túl mélyen. Azért a többi részből is összegyűjthetök érdekes adatok,
információk.

Castro apja spanyolországi származású paraszt volt, aki vagyonra tett szert azon a tanyán, ahol Fidel
született. A postát és iskolát kivéve minden, a bolt, a sütöde, tejcsarnok, vágóhíd, szerszámjavító
műhely a család tulajdona volt. (22. old.) Apja 1956-ban hunyt el, édesanyja azonban, akinek
hagyományos vallásosságáról olvasunk, 1963-ban, három és fél évvel a kubai forradalom győzelme

után. Fidel hamar elkerült a szülöí háztól, előbb keresztapjához, majd egyházi intézetekbe. A La Salle
intézetben, Santiagóban, ötödik osztálytól pedig jezsuita kollégiumban végezte tanulmányait. A
keresztény iskolatestvérek rendje "kevésbé volt igényes és szígorü, mint a jezsuitáké." (45. old.) A
jezsuiták Dolores kollégiumáról ezt mondja Castro: "Érdekelték őket a diákok; a diákok jelleme,
magatartása, jó érzékük volt a szigor és a követelmény tekintetében. Vagyisaz ember megismerkedett
bizonyos etikus magatartással, bizonyos normákkal, nem csupán vallásos értelemben." (51. old.)
Nagyra tartották a sportot, hegyi túrákat is, derék, fegyelmezett, szígorü, okos és jellemes emberek
voltak (6. old.) Kiváló eredménnyel a jezsuitáknál érettségizett is, de egy másik, havannai
kollégiumukban, 1945-ben. Utána ügyvédi díplomát szerzett.

Sok szö esik a beszélgetésben Castro hitéről.A legfontosabb vallomása így hangzik: "Nem tudták
belém plántálni a vallásos hitet azokkal a gépies, dogmatikus és irracionális rnödszerekkel, melyekkel
megpróbáltak hitre nevelni. Ha valaki megkérdi, mióta nincs hitem, azt felelem, hogy valójában nem
is volt soha. Nem sikerült szert tennem vallásos hitre, az iskolában képtelenek voltak megtanítani
ilyen erényekre. Később másfajta értékekre találtam: politikai hitre, politikai hitvallásra, amit saját
magamnak kellett kikovácsolnom a tapasztalataim nyomán, gondolkodásom és érzelmeim alapján."
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A kubai katolikus egyház sajátos múltjáról ezt az információt meríthetjük a kötetböh .Kubaban az
egyház nem a nép egyháza volt, nem a munkások, a parasztok, a lakosság egyháza volt, nem a népesség
egyszeru rétegeié." "Hazánkban, ahol a lakosság hetven százaléka paraszt, egyetlen templom sem volt
a falvakban." .Kubában a vallást elsősorban a magániskolák révén terjesztették és hirdették, vagyis
olyan iskolákban, melyeket papok vagy aparak irányítottak, ahová az ország leggazdagabb családjainak
gyerekei jártak. " (116-117. old.) A kubaí forradalomban volt némi keresztény részvétel - mondja
másutt - és mártírjaik is voltak. Papok is csatlakoztak. Később, a gazdasági-társadalmi konfliktusok
idején .megpröbalrak felhasználni a vallást a forradalom ellen." (H. old.) A kezdeti nehézségek
viszonylag rövid idő alatt megoldódtak, anélkül, hogy bánniféle traumát okoztak volna, s "részben a
kubai apostoli nuncius tevékenysége nyomán" - mondja Castro. ( 17R. old. ) A "kezdeti nehézségek"
az iskolák államosításával is összefüggtek. ( 122. old.) De egyetlen papot, püspököt nem kínoztak
meg, nem öltek meg, egyetlen templomot sem zártak be - mondja a kubai vezető, majd hozzáteszi:
"amikor kiélezödön a politikai szembenállás és néhány egyházi személy, különösen a spanyol
származásúak politikai fellépése miatt azt követeltük. hogy hagyják el az országot, megvontuk a
tartózkodási engedélyüket. " ( 131. old.)

És ma? Mi ma a kubai katolikusok helyzete? "Ha megkérdik, van-l' bizonyos megkülönböztetés a
hívőkkel szemben, azt mondom, becsületesen meg kell mondanorn, hogy van, s hogy ezt a magunk
részéről eddig nem tudtuk leküzdeni. Ez azonban nem szándékos. nem tudatos, nem elhatározott
dolog; létezik, és én azt hiszem, túl kell lépnünk ezen a szakaszon. Meg kell teremteni a
körülményeket. meg kell teremteni a bizalom feltételeit olyan viszonyok között, amikor még míndíg
fenyeget bennünket az imperializmus, és amikor még mindig sokan vannak a régi burzsoák,
földbirtokosok és a kiváltsagos osztályok, akik a vallást ellenforradalmi ideológiává tették." ( 151.
old.) És egy másik érdekes megállapítás: ,,A mélyrehatö társadalmi változás: a szocíalízmus és a
kommunizmus semmiképpen sem úgy van megtervezve. kigondolva, mintha az volna a célja, hogy
beleszóljon a szernélyíség belső törvényeibe és megtagadja azt a jogot bárkitől, hogy gondolkodjék
vagy higgyen." ( 177. old.)

Lehetetlen vállalkozás volna bemutatni a beszélgetésnek azt a terjedelmes részét - ez is a könyv
különbözö, egymástól távol eső lapjain olvasható - amely a latin-amerikai felszabadítás teológia és
"népi egyház" mozgalmaival, tevékenységével foglalkozik. A másik hosszabb téma a forradalmiság és
vallásellenesség okairól szölö elmélkedés. Álljon itt míndenesetre Fidcl Castrotól egy igen jellemző

megállapítás ízelítöül: "Én úgy határoznám meg a felszabadítás q.,ryházát vagy a felszabadítás
teológiáját, mint a kereszténység újratalálkozását saját gyökereivel. a maga legszebb, legvonzóbb,
leghősibb és legdicsőségesebb történelmével. mégpedig olyan egyszeru formában, hogy ezzel az
egész latin-amerikai baloldalt rákényszeríti arra, hogy figyelembe vegye, mint a korunkban
végbemenő alapvető jelentőségű események egyikét." (189. old.) ..í n azt hiszem, hogy a szegény
emberek fájdalma hódította meg az egyházat, ezeknek a tömegeknek az elmondhatatlan tragédiája
hódította meg az egyházat." (191. old.)

A keresztények és marxisták közötti együttműködésfeltételének tart jaCastro, hogy a két fél "igazi",
tehát őszinte meggyőződésű legyen, különben az egésznek nincs semmi értelme.

Nagy tisztelettel szól Castro ll. János Pál pápáról. Esetleges kubai latogarasarot ezeket mondja: "A
pápa kuhai látogatásának akkor kell létrejönnie, amikor biztosírva vannak a minimális feltételek
ahhoz, hogy ez hasznos és gyümölcsöző találkozás legyen mind az ("'"''Y'ház, mind a rní számunkra,
hiszen ez kivételes alkalom." (212. old.) ,,Apápa látogatása a mi országunkban igen jelentős volna, s a
magam részéről lehetségesnek is tartom." (213. old. )

A könyv bepillantást enged Fidei Castro művcltségébe, politik.u arcélét minden eddiginél
színesebbé teszi, és gondolatokat ébreszt a keresztény- marxista parbeszéd kilátásait illetően. Ennek
egy fontos felismerés kétségtelenül alapvető feltétele: "Én azt hiszem. az emberiség története során
sosem volt olyan nép, melybcn ne lett volna vallásosság." ( 119. old. ) ( Kossuth)
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