
A szegények
LUKACSLÁSZLÓ püspöke

Száz éve született, tíz éve halt meg Dom Helder Camara, a dél-ame
rikai egyház egyik legendás alakja, aki a szegényeket szolgáló Krisz
tus élő szimbólumává lett világszerte. 1964-tó1 Olinda és Recife ér
seke, Brazília egyik legszegényebb egyházmegyéjében. Jézusnak a
szegények és a nyomorultak iránti szeretete szabta meg lelkipásztori
működését. Első körlevelében így fogalmazta meg hitvallását: "Ma
gam is ember vagyok, aki gyöngeségeiben és bűneiben bármely faj
hoz tartozó és bárhonnan származó ember testvérének tudja magát.
A katolikus egyház püspöke, aki Krisztust követve nem azért jött,
hogy szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon."

A szegényekért és a "szegények egyházáért" harcolt minden ren
delkezésére álló eszközzel. Ezt tükrözte életmódja is: kiköltözött az
előkelő negyedben lévő püspöki palotából egy nyomornegyed szé
lére, hivatali kocsi helyett autóstoppal közlekedett a városban, szét
osztotta az egyházi birtokokat a nincstelenek között.

Jól látta, hogy mindkét nagy világrendszer, a kapitalizmus és a
kommunizmus is az elnyomásra és a kizsákmányolásra épül, és
semmilyen veszéllyel nem törődve szembeszállt mindkettővel
az erőszakmentesség nevében. Elutasította az erőszakos forradal
mat, de a diktatúrák elnyomását is. Ismert mondása: "Amikor ételt
adtam a szegényeknek, szentnek tartottak. Amikor megkérdeztem,
hogy a szegényeknek miért nincs mit enniük, kommunistának ne
veztek." A katonai diktatúrában is bátran síkraszállt a szegények
jogaiért. Öt magát a kormányzat nem merte bántani, de számos
munkatársát bebörtönözték, megkínozták, megölték, 1970-tó1 pedig
eltiltották minden nyilvános fellépéstől.

1971-ben jelent meg Az erőszak spirálja című könyve, amelyben az
igazságtalansággal, a jogtiprással, a kizsákmányolással veszi fel a har
cot, és az erőszakmentesség jegyében meghirdeti az "Akció az igaz
ságosságért és békéért" mozgalmát. Mindenkit meghív, hogy csatla
kozzon mozgalmához: a szegényeket és a gazdagokat, a terroristákat
és a diktátorokat; minden jóakaratú embert, aki meg van győződve

arról, hogy csak az igazságosság és a szeretet vezethet igazi békéhez;
mindazokat, akik el vannak szánva arra, hogy csak erkölcsös eszkö
zöket használnak az igazságosság eléréséhez és ahhoz, hogy az em
beriség megszabaduljon a gyűlölettó1 és a káosztól. "Jöjjetek, segítse
tek, hogy együtt felépíthessünk egy olyan világot, amelyben
mindnyájan úgy tisztelik és szeretik egymást, mint testvérüket!"

Álom? Utópia? Vagy a túlélés egyetlen esélye - idehaza és a
nagyvilágban?
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