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Hitelét vesztett egyház? - Argentína

1986. augusztus 20-án az argentin parlament képviselőháza 177 "igen" és 35 "nem"
szavazattal elfogadta a válásról szölö törvényjavaslatot, ami így a szenátus elé került. A2
argentin püspöki kar mindent megtett e döntés megakadályoZására. Emilio Ognenovich
püspök a "demokrácia sírásóinak", Leon Kruk püspök egyenesen "disznóknak" nevezte a
tervezet megszavazóit. A püspökök a képviselők ellen egyházi büntetésekkel is harcba
szálltak. Mindenkit, aki nem utasította el a törvényjavaslatot, kíközösítettek és felszó
lították a papokat, hogy tagadják meg a szentségek kiszolgáltatását. A közvélemény
mozgósítására a püspökök egy része "CsaJádmentőmenetelést" szervezett, amelyben a
felvonulók a nemzeti búcsújáróhely, Luján kegyképével meneteltek a fOvárosba. Buenos
Aires központjában a menet váratlan ellenállásba ütközött. A korábbi diktatúra éveiben
eltűnt személyek hozzátartozói kétségbe vonták a püspökök és az egyház pártatlanságát,
elfogulatlanságát, demokratikus érzületét. "Hol voltak a püspökök, hol volt az egyház,
amikor a katonaság férjeinket és fiainkat eltüntette? A2 nem a család elleni támadás volt?"

Argentínában 1976 márciusában a katonaság államcsínyt hajtott végre. Ezt követően
páratlan hajsza kezdődött a gerillák, a baloldaliak, a baloldaligyanúsak, a baloldaligyanúsak
ismerőseistb. ellen. Videla tábornok és hadserege értelmetlennekés lassúnak tekintette a
vádemelést és a bírósági eljárást. Ehelyett az emberek egyszeruen "eltűntek".A kínvallatás
mindennapossá vált. A katonaság maga hajtotta végre "ítéleteit". Akit nem sikerült
"eltüntetni", azt az utcán el lehetett gázolni (mint Enrique Angelellit, La Rioja püspökét).
A2 eltüntetett meggyilkoltakat pedig titkos tömegsírokba temették vagy repülőről a
tengerbe dobták. A nyilvántartott eltűnteklistáján hétezer névvan, de mivel gyakran teljes
rokoni vagybaráti köröket gyilkoltak le. az Amnesty International azt tartja, hogy a helyes
adat ennek háromszorosa. Még egyszer annyi azok száma, akiket titkos eljárásban bár, de
elítéltek, mielőtt meg kellett halniuk.

A katonai diktatúrát 1983-ban demokratikusan választott polgári kormányváltotta fel. A
"hivatalos terrorért" most bíróság előttkell felelni. Videla tábornokra 83 gyilkosság és 504
"illegális szabadságelvonás" közvetlen felelösséget sikerült rábizonyítani, amiért életfogy
tiglani börtönre ítélték. Ugyanígy Massera admirálist "csupán" 16 "alattomos gyil
kosságért". Még mindig fedeznek fel új tömegsírokat. A bűnösök perei folynak, de ez a
meggyilkoltakat nem támasztja fel. A2 argentin társadalom nagy kérdése: hogyan lehet
ilyen mély sebeket begyógyítani?

A2 argentin katolikus egyház sok mindenrőlismert: tradicionalizmusáról, a többi latin
amerikai testvér-egyházzal szembeni rossz viszonyáról, a társadalmi kérdésekkel szembe
ni érzéketlenségéről. A diktatúra évei a kollaboráció bélyegét is rásütötték. Már a katonai
kormányzat első évében meggyilkoltak 7 papot és 2 szeminaristát, elhurcoltak további 37
papot, Pio Laghiérseket, pápai nunciust megöléssel fenyegették. VI. pál pápa diplomáciai
úton sürgette a gyilkosságok felderítését. A 60 fós püspöki karból azonban csak négyen
( majd Angelelli püspök halála után hárman) voltak kritikusak. A nagy többség támogatta a
diktatúrát. "Rendkívüli helyzetekben. .. lehetnek kivételes törvények, amelyek, ha kell, az
egyén jogát feláldozzák a közösség javára ... A2így gyakorolt erőszaknem más, mint a jog
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gyakorlásánakegyfonnája" - szölt egy 1979. évi püspökkari körlevél. Azegyes mondatok,
önmagukban, bizonyára jogilag is, erkölcsileg is kifogásolhatatlanok. De az adott
történelmi helyzetben a jogtalanság melletti elköteleződésdokumentumai. Az uralmon
levő tábornokok mindenképpen erkölcsi és intézményes támogatásnak kellett hogy
tartsák ezt a körlevelet. MaJorge Novák quilmesi és Miguel Hesayne viedmai püspök 
akik korábban is elutasították a diktatúrát - egyaránt azt tartják, hogy az egyház fellépése
szarnos emberéletet menthetett volna meg.

Argentína sokáig Latin-Amerika legkiegyensúlyozottabb és legfejlettebb országai közé
tartozott dinamikusan fejlődőgazdasággal, magasfokú városiasodottsággal ( a népesség 80
százaléka városban él), az analfabetizmus felszámolásával. A tábornokok diktatúrája
nemcsak félelmet hozott, hanem mást is, ami annak előtte ismeretlen volt: éhezést,
nagyarányú munkanélküliséget, az analfabetizmus gyors terjedését. A katonai puccs az
egyházon belüli, éppen meginduló teológiai és lelkipásztori megújulást is megakasztotta.
Latin-Amerika más országaiban éppen ez az az idő, amikor az egyház egészét magával
ragadja a szegények melletti pártáUás és az elnyomott emberek mind lelki, mind
társadalmi-gazdasági felszabadítására törekvés. Argentínában a hetvenes évek végén ezzel
szemben feloszlik az 1967-ben alakult "Papok a Harmadik Világért" mozgalom, miután
szövívöít sorra meggyilkolják. A katolikus Adolfo Perez Esquivel vezetésével magánkez
deményezésre kiépül a Justitia et Pax" hálózat az üldözöttek és az eltüntetettek jogi
védelmére és családjaikanyagi támogatására. Perez Esquivel ezért későbbNobel-békedíjat
kap. Az egyház ellenben semmi kapcsolatot nem tart fenn vele vagy intézményével. A
katolikus püspöki kar egyszeruen nem érzi, hogy az élet kézzelfogható kérdései, a kínzás
és a halál gyakorlata, sőt a politika valamiképpen rá tartozna. Ezen a beállítottságon a dik
tatúra bukása sem változtat. A szomszédos Chilében Punta Arenas püspöke, Tornás Gon
Zález, 1986 októberében kíközösíti a titkosrendőrség egy volt tagját, mert az részt vett a
kínzásokban. Az argentin püspökök körlevelében, amit a rendszerváltozásra kiadtak, csak
az áll, hogy "gyenge és bűnös emberek vagyunk ... Meg kell tanulnunk megbocsátani".

Akatonai diktatúra minden hatalmi eszköze ellenére belebukott abba, hogy elvesztette az
emberek bizalmát. Nagyon sokak szemében a püspöki kar (vagyakár az egyház?) is hitelét
vesztette. II. János pál pápa 1987 márciusi látogatása ellen sokan tüntettek. Több
templomban bomba is robbant. Avalaha színkatolikusArgentínábanvasárnaponta kevesebb
mint az emberek 15 százaléka jár templomba. És évről évre nő a protestáns egyházakba
átlépók száma.Aprotestánsok lélekszáma 1970-ben 590 ezer, 1975-ben685 ezer, 1980-ban
785 ezer volt és a 2000. évre számított prognózisok 1 millió 117 ezer főt jövendölnek.

Argentínában csak 1966-ban szűnt meg a "patronado", a főkegyúri jog rendszere,
amelyben az állam döntötte el, hogy ki legyen a püspök. Lehet, hogy még ennek a korábbi
gyakorlatnak a következménye az egyházi vezetés naivitása, opportunizmusa, sőt kollabo
rálása. Vajon egy új nemzedéknek kell felnőnie ahhoz, hogy az egyház önállósuljon? A
püspöki kar nem támogatja, de engedi a papok társadalmi felelősségváUalását.A fiatalabb
papságban újra terjed a szegényekért való elköteleződés. A 115 katolikus kórház, 159
árvaház, 130 szociális otthon és több mint 400 egyéb egészségügyi és szociális intézmény
jó lehetőséget ad az önfeláldozó segítségnyüjtéshoz, Kis számban bár, de megjelentek az
első bázisközösségek. S a fiatalabb generációban a kereszténységbe és az egyházba vetett
bizalom annak ellenére tovább él, hogyvezetőigyengének bizonyultak. Ezt a generációt és
katolikus elköteleződésétjellemzi a papi hivatások szaporodása. 1977-ben 908, 1980-ban
1373, 1982-ben 1822 szeminaristavolt Argentínában (1982-ben már közel annyi, mint az
egyházmegyei papok száma, ami 2474 fő). Az egyházszervezet azonban változatlanul
klerikális. Világi munkatársak, hitoktatók, diakónusok nincsenek. Az argentin egyháznak
még hosszú utat kell megtennie, hogy magáévá tegye a zsinati, zsinat utáni katolicizmust.
Addig hitelét sem nyerheti egészen vissza.
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