
Dél-Amerika 
a szegények
perspektívájából
1977–78-ban bejártam Latin-Amerika egy részét. Meg akartam is-
merni a felszabadítás teológiájának bölcsőjét. A maguk valóságában
akartam megismerni az ott élő kisközösségeket és az őket segítő pro-
jekteket. Zarándoklatom Mexikóba, Kolumbiába, Ecuadorba, Peru -
ba, Bolíviába, Venezuelába vezetett. Később háromszor jártam Ni-
caraguában is. Ez már bogotái tartózkodásom alatt történt. 1979
novemberében utaztam ismét Dél-Amerikába, hogy a szalézi rend -
be tartozó Javier de Nicoló és José Rosario Vac caro munkatársa le-
gyek az utcán élő gyerekek megmentésére irányuló programban.
1981-től már önállóan működtem a kolumbiai főváros szegényne-
gyedében. Találkozásaim olyan nagy lelkesedéssel töltöttek el, hogy
tapasztalataimat terjedelmes levelekben osztottam meg európai is-
merőseimmel. Ebben az összeállításban is az e levelekben megőr-
zött emlékeimre támaszkodom.

Cartegnában léptem először Dél-Amerika, Kolumbia földjére. A Ka -
rib-tenger partján fekvő gyönyörű, gyarmati stílusban épült város-
ban olyan erődítményt építettek ki a spanyol hódítók, amit a holland
és angol kalózok, a tengerek rémei nem tudtak bevenni. Kikötőjéből
hajóval szállították Spanyolországba a rablott kincseket. Az Afriká-
ból elhurcolt fiatalokat gályákon hozták ide. A tizenhetedik század
elején Claver Szent Péter spanyol jezsuita látogatta és gyógyította a
gályák gyomrában gyötrődő beteg rabszolgákat. Nem sok dicsére-
tet kapott érte. Még rendtársai is bolondnak tartották. Rabszolgák
nélkül állítólag tönkremegy a gazdaság. Simón Bolívar 1820 körül
megszüntette a rabszolgaságot, majdnem ötven évvel az amerikai
polgárháború előtt. És a gazdaság nem ment tönkre.

Bogotába érve egy szegény városnegyedben a jezsuiták plébániá-
 ján laktam. Gonzalo Amaya, a plébános mindig a szegényeknek
szolgált. Itt jártam először a kolumbiai jezsuiták szociális kutató- és
népnevelő intézetében, spanyol rövidítéssel a CINEP-ben. Ilyen in-
tézmények Európában is vannak, ám Latin-Amerikában, a medel -
líni püspöki konferencia után, tehát 1968-tól kezdve különleges fi-
gyelmet szenteltek ezeknek a jezsuita rendtartományok. Alapos
tudományos képzésben részesítik munkatársaikat. Publikálnak,
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előadásokat tartanak, tanulmányozzák és a hátrányos helyzetűek
szemszögéből értékelik a törvényhozást.

1978 januárjában Ecuadorban töltöttem egy kis időt, először Róna
Gábor rendtársam munkahelyén, Portoviejo városka jezsuita kol-
légiumában. A fővárosban, Quitóban pedig a cipőpucoló gyerekek
intézményét ismertem meg. Peru fővárosában, Limában éppen
akkor kezdődött egy nyári egyetemen, a „Teológia a szegények
perspektívájából” témájú kurzus mintegy ezer részvevővel. Jegy-
zeteket is készítettem akkor, most ezekből idézek:

„Az Evangélium a szegényeknek hirdettetett. A bénák járnak, a
vakok látnak, és a szegényeknek hirdetik Isten országát (Mt 11,3).
Tehát nem a gazdagoknak! Ha ez így van, ha az Evangélium nekik
szól, akkor elsősorban ők tudják felfogni és értelmezni is. Aki nem
tartozik közéjük, az sokkal nehezebben, és nem igazán értheti meg,
illetve félre is értheti. Keresztény teológiát művelni következetesen
csak a szegények perspektívájából lehet, különben csak intellektuá-
 lis játék. Az a teológus, aki nem azonosul teljesen a szegényekkel,
nem igazán keresztény. Azonosulni pedig annyi, mint a szegények
életkörülményeibe behelyezkedni. Meg lehet-e határozni a szegé-
nyeket a gazdagoktól függetlenül? Lehetséges-e, hogy a gazdag
attól válik gazdaggá, hogy a másik szegény lett? Milyen mecha-
nizmus mentén gazdagodik meg az egyik ember, miközben a másik
nyomorba süllyed? Az Evangélium nem ad erre közvetlen választ.
Azt minden kornak újra meg kell keresnie. Az Evangélium a bűn-
nel hozza kapcsolatba a feleletet. Melyek a mi társadalmunk bűnei?

Argentínában 1977-ben kétezer kisvállalkozó ment tönkre, míg a
multinacionális cégek sikerekben fürödtek. Ugyanott azokban az
években húsz-harmincezer embert öltek meg nemzetbiztonsági ér-
dekekre hivatkozva. Mit szól ehhez az egyház? Semlegesség ilyen
kérdésben nem létezik. Ha az egyház a szegények mellett foglal ál-
lást, politizálással vádolják. Igen, akkor is politizált, amikor Medel -
línben a latin-amerikai püspökök a nyugati gazdasági és társadalmi
rendszert »intézményesített erőszaknak« nevezték és egyértelműen
elítélték.

Latin-Amerikában azok a szegények, akiket politikailag és gaz-
daságilag kizsákmányolnak, elnyomnak. Nekik az Evangélium a
felszabadulást jelenti. Politikailag és gazdaságilag, mert az ellenük
elkövetett bűnök is konkrét politikai és gazdasági formát öltenek.
Ha a népet azzal vigasztaljuk, hogy Isten mindenkit szeret, a gaz-
dagot és a szegényt, a jókat és a rosszakat egyaránt, akkor vallá-
sunk ópium a nép számára.”

A limai kurzus alatt ismerkedtem meg Luchával, egy elspanyo-
losodott indián asszonnyal. Segített nekem megérteni, mit jelent a
nép és a nép szeretete. Nálunk, Európában ez a kifejezés a nemzeti-
szocializmus és a szovjet kommunizmus szóhasználata miatt rossz
felhangokat kapott, de a latin-amerikai teológiában döntő jelentő-
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ségű. Ha Lucha kimondja ezt a szót: a „népem”, megcsendül benne
szeretete, vágya, reménysége, amellyel egész életét népének szen-
telte. Tanítónőként élt Közép-Peru legelhagyatottabb falvai egyiké-
ben a gerillák idején, a hatvanas években. Sok szabadságharcossal is
megismerkedett, akik életüket kockáztatták népükért. Tőlük tanulta,
hogy a népnek nem szabad mindenben kiszolgálnia a hatalmon lé-
vőket, ne alázkodjon meg, ne nyugodjon bele passzívan az aláren-
deltek sorsába. Kilenc évig élt a szegény indián földművesek (a
campesinók) településén. Részt vett az életükben, szenvedéseikben,
gyászukban. Ő is campesino lett, velük küzdött a nép életfontosságú
szükségleteiért, betegellátó központért, utakért, jobb iskolákért, és
azért fáradozott, hogy a falu népében növekedjen a közösségi érzés,
a szolidaritás. Ezt el is érte, és csak ezután kérte nyugdíjazását.

Peruban a buszok színei jelzik a menetirányt. Lima Huascar nevű
negyedébe a fehér-zöld vonalas busz visz. A végállomáson egy asz-
szony szállt le négy kicsi gyermekével, a legkisebb — indián módra
— egy tarka kendővel a hátára kötve. Az aszfaltos út mögöttünk
megszűnt. Homok, sehol egy zöld folt. Csak a Limára jellemző, föld-
szintes, lapos tetejű, vakolatlan téglaházak vagy bambuszfalak min-
denütt. Mögöttük, az ablak nélküli, sötét kunyhók körül a homokban
számtalan mezítlábas gyermek játszott, rozoga székeken asszonyok
ültek, beszélgettek. Minden ház előtt egy bádoghordó állt az ivóvíz-
nek, amit tartályokban szállítottak a városból. A monjitast, vagyis a
nővérkék otthonát akartam felkeresni ott. Két olasz és egy perui
civil ruhás szerzetesnő lakott egy kunyhóban. Ketten munkanél-
küliek voltak, a harmadik — szakképzett ápolónő — egy iskolában
kapott munkát. Odaköltözésük után az első hónap különösen is
nehéz volt nekik a szomszédok elvárásai miatt. A nővérek célja egy-
értelműen az volt, hogy az életüket ezekkel a szegényekkel osszák
meg. Olyan nyomorúságos bambuszkunyhóban, silány infrastruk-
túrával élni a mindennapokat, mint ott mindenki más. Nem akar-
tak intézményeket létrehozni, hiszen valóban szegények voltak,
nem is lett volna pénzük rá. A lakókörnyezet viszont úgy vélte, ha
akarnák, könnyebben juthatnának pénzhez, és alapíthatnának ott
legalább egy iskolát. „Másutt bezzeg egy szép nagy iskolát hoztak
létre az apácák” — hangoztatták. A nővérek viszont kitartottak
amellett, hogy nem akarnak paternalista módszerekkel fellépni.
Nem akartak az elnyomottak helyett eljárni, jogaikat kiharcolni.
Huáscarban, a névtelenek tömegében kovász akartak lenni, hogy a
bénák járjanak, a vakok lássanak, a munkanélküliek dolgozhassa-
nak, és a szegényeknek hirdessék az igazságosság országának üze-
netét. Vagy még azt sem? „Azért jöttem Peruba — mondta az egyik
olasz nővér —, hogy hirdessem az Evangéliumot. Mégis engem
evangelizáltak az emberek. Egészen megváltozott az életem.” Azzal
a bizonyossággal köszöntem el a nővérektől, hogy Krisztus Huáscar -
ban most is él, bár sokat szenved és itt is megölték.

Együtt 
a szegényekkel Lima
szegénynegyedében
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Bolívia fővárosát, La Pazt csak a négyezer-egyszáz méter magasan
fekvő fennsíkról lehet megközelíteni. Ezen a hideg, száraz, kopár, ter-
méketlen fennsíkon laknak a legszegényebbek, az aymara indiánok,
akik a falvakból érkezve itt keresnek életlehetőséget. Nincs vizük,
nincsen áramuk. Én még nyáron is reszkettem ott a hidegtől. Ahogy
haladunk a fennsíkról lefelé, úgy lesz mind kedvezőbb az éghajlat,
több a csapadék, dúsabb a növényzet. Egyre jobb módú házak, elő-
kelő fürdőmedencés villák tanúsítják az ott élők jólétét. A városban
akkor kétszáz pap szolgált, odafenn pedig a több mint százezer hí-
vőről öt pap gondoskodott. (Ma sem lehet jobb a helyzet.) A szalézi-
ánus Pascal Cerchi elsőként jött az indiánok közé. Kilenc évig ma-
radt egyedüli pap a hatalmas fennsíkon, s életmódja eközben egészen
megváltozott. Szerzetestársai többségét folyamatosan irritálta. Az is,
hogy idegenekkel együtt étkezett. A falra kifüggesztette az alapító
atya, Don Bosco e mondatát: „A Szentlélek küld, hogy szegény fia-
taloknak hirdessem az Evangéliumot.” A szaléziánus rendtársak a
szegény jelzőt kifogásolták, mert Pascal ezt valóban maga fűzte az
idézetbe, viszont az alapító atya tényleg szegény fiatalokkal foglal-
kozott. A városbeli szaléziánusok ezzel szemben már kifejezetten jó-
módú gyerekeket tanítanak.

Pascal atya véleménye az volt, hogy az elfogyó szerzetesrendek
helyét olyan lelkiségi mozgalmak foglalják el nemsokára, ame-
lyeknek tagjai saját munkájukból tartják el magukat, s bennük
papok és nem papok egy közösséget alkotnak. Amikor átmenetileg
engem is befogadtak, két pap, két gyakorló éves szaléziánus, három
önkéntes és egy mozgássérült fiatalember alkotta a kisközösséget,
illetve hétvégeken még tíz-tizenhárom fiatal nő és férfi jött segíteni.
Számomra hiteles és meggyőző volt az életük. Közösen étkeztek,
imádkoztak, ünnepelték a szentmisét, együtt dolgoztak az embe-
rekkel bármiféle erőltetés, mesterkéltség nélkül.

Azért mentem oda, hogy utcagyerekekkel találkozzak, de nem
akartam nevelő lenni. Mindig szemügyre vettem a társadalmi és
gazdasági összefüggéseket, az igazságtalanságok okait. Azért ér-
dekelt az utca és az a közeg, ahonnét az utcagyerekek származnak.
Ha egy-egy gyereket megkéseltek vagy meglőttek, természetesen
segítettem. Orvoshoz vittem őket, de kerestem annak az okát is, ho-
gyan juthat egy család ilyen sorsra. Miért van ennyi erőszak?

A gaminok problémáit intézményes segélyakciókkal nem lehet
megoldani. Amíg az emberek életfeltételei nem javulnak gazdasági
és politikai változások által, addig az utcagyerekek sorsa nem for-
dul jobbra. Míg nem szabályozzák jogilag, és nem valósítják meg,
hogy minden embernek joga van a munkához, tanuláshoz, egész -
séghez, és az ország törvényei csak a kevés gazdagnak kedveznek,
a szegényeknek nyújtott segítség csak csepp a tengerben. Ez is fon-
tos, de a társadalom szociális és gazdasági szerkezetváltozásának
meg kell történnie. És meg is fog történni. Akkor azonban ilyen
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hírek zaklattak föl bennünket: a rendőrök összeszedtek nyolc olyan
fiatalt, akiket a Program révén ismertünk, a közelből. Tolvajok vol-
tak. A város szélén megkínozva és holtan találták meg őket. Egy ti-
zenhárom éves fiú órát lopott. Egy katona erre világos nappal, az
utcán minden teketória és minden következmény nélkül agyon-
lőtte. Egy másik tizenhárom éves-forma fiút, akit jól ismertem, ti-
zenhét lövéssel a testében találtuk meg. Katona gyilkolta meg: gép-
fegyversorozat végzett vele. Naponta történtek a hatóság részéről
ilyen égbekiáltó igazságtalanságok. Sok fiatal keresett meg munka
vagy betegség miatt, vagy egyszerűen azért, hogy kolduljon. Ilyen-
kor mindig beszélgettem velük. A közelben volt egy kis szobám a
jezsuita rendházban, oda húzódhattam vissza valamelyest. S ha
netán szívem szerint szimpatizáltam volna is a felkelők politikai
felfogásával, jezsuita közösségem előtt titkolnom kellett, három
rendtársammal mégis mindig őszintén beszélhettem ott is. Az ut-
cagyermekek programjában lakóközösséget is alapítottunk az egy-
kori, de már dolgozó utcagyerekeknek. Nemcsak munkát kerestünk
számukra, hanem az önbizalmukat is igyekeztünk felszítani. Arra
törekedtünk, hogy felismerjék helyzetüket: ők hátrányban lévő csa-
ládok tagjai, mellőzött, megalázott társadalmi réteghez tartoznak,
pedig ők is Isten gyermekei, nekik is vannak értékeik. Emberi és
keresztény kötelességük a művelődés, értékeik kamatoztatása, a
munka megbecsülése, a kitartás benne, hogy a rájuk bízottakat,
nyomorgó családjukat és népüket szolgálják.

Mindig az volt a titkos vágyam, hogy egy Barnio Popularba bejussak.
Ezeket ott népi negyednek nevezték. Sokáig tartott az út, amíg sike-
rült San Pablóba, pontosabban Granjas San Pablóba (Szent Pál pajtá-
jába) költöznöm. Jézus Kistestvérei éltek ott. Már 1978-ban miséztem
náluk. Hatvannégy négyzetméter alapterületű emeletes téglaház-
ban egy kistestvérrel és öt családdal laktam együtt, bár lakóhelyem
luxuslakosztálynak számított a pici konyhával és fürdővel. Csodás
kilátással a városra és a Keleti-Kordillerákra. Pompásan viruló zöld
növényeim között éltem. Egyszerű bútoraimat saját közösségi mű-
helyünkben készítették. Egyszerű embereket kerestem Bogotában,
akik városnegyedük érdekeit tartják szem előtt. Ilyen volt például
Esneda Cano. Tulajdonképpen már évek óta hívott, hogy ismerjem
meg városnegyedét. A Benposta (a Program gyermekvárosa) kony-
hájában találkoztunk még 1979-ben. Szakácsnő volt, hatgyermekes
családanya. Akkor már sejtettem, hol állhat körülbelül politikailag.
Megkérdeztem, kommunista-e. Élénken tiltakozott.

A fiatalok szemében nem csupán szakácsnő volt, inkább az igaz -
ságosság nagy tanítómestere, a legjobb nevelő. Minden igazságta-
lanságra lecsapott. Nekem is tanítómesterem lett.

Kolumbia úgynevezett erőszak-korszakában, a negyvenes évek
végén született, mikor a konzervatívok és a liberálisok egymást mé-
szárolták le. Édesapja — vidéki parasztember — liberálisnak val-

Egy fedél alatt
a szegényekkel

646

2_Mustó Péter_Dél-Amerika_Layout 1  2013.08.15.  13:29  Page 646



lotta magát. Megölték. Édesanyja tíz gyermekkel egyedül maradt, s
összeomlott férje halála után. A gyerekeket szétszórták, Esneda nem
is hallott többet a családjáról. Bogotá egyik plébániáján nőtt fel, szol-
gált a plébános édesanyja mellett. Bár iskolába nem járhatott, nem
bántak vele rosszul. A papokban később is mindig megbízott.

Esneda felnőtt, gyermekei lettek, s már egy másik plébánián dol-
gozott, az akkori Bogotá egyik hírhedt nyomornegyedében. Itt is-
merte meg azt a három híressé vált spanyol papot, akik forradalmá-
rok lettek. Egyikük később Kubába ment, a második egy kolumbiai
gerillának a vezetője, ismert személyiség lett. Ha a kolumbiai hadse-
reg megtalálta volna, agyon is lőtték volna. A harmadik a hegyek ben
halt meg forradalmárként. Ő tanította meg Esnedát írni és olvasni.
Ez a három pap Esneda életében valamiképp a messiást jelentette, a
megváltást a tudatlanságból, kiszolgáltatottságból, reménytelenség-
ből. Ilyen forradalmi légkörben és lelkesedésben élt a hatvanas évek-
ben. Fárasztó munkájából hazatérve titkos politikai összejövetelekre
járt, agitált, szervezkedett. Forradalmárokat toborzott a fiatalok
közül. Saját fiait is erre biztatta. Hősi halottak édesanyja akart lenni.
Nem hittem a fülemnek, de ő komolyan gondolta. Csoportjának
egyik tagja elárulta, Esneda 1980-ban többekkel együtt börtönbe ke-
rült. Megkínozták tizenhat éves fiával együtt. Keserűen csalódott
látva, hogy az osztálykülönbségek a forradalmárok között megma-
radtak a börtönben is. De másra is felfigyelt. Arra, hogy a kínzás célja
és értelme nem egyszerűen az információszerzés. A megkínzott
ember akaratlanul is elárul titkokat, tehát a kínvallatás elsődleges
célja, hogy a megkínzott az önbecsülését veszítse el. Szabadulását je-
zsuita társaimnak köszönhette, akik ügyvédet fizettek számára. Pár
hónap múlva szabadlábra került, vissza a Benposta konyhájába. Ak-
koriban hívott meg, és vitt magával a Granjas de San Pablóba.

Azt hiszem, kiszabadulása után, 1981-től már nem hitt a forrada-
lomban. Életét ezután egészen fiatal anyák és gyerekek nevelésére
akarta szánni. Saját kunyhójában alapított egy óvodát, amit a lá-
nyaira bízott, míg ő maga pénzt keresett. Majd elkezdte szervezni az
anyák csoportját. Ekkor adtam neki először anyagi támogatást. Nem
azt kérte, hogy vegyem át valaminek az irányítását, hanem azt, hogy
segítsek nekik céljukat megvalósítani. 1983–84-ben Esneda kuny-
hója helyén épült a Mafalda nevű közösségi ház és óvoda. A gyere-
keket fiatal anyákra bízta. Az óvoda mellett egészségcentrum léte-
sült, népi tánc- és zenetanítás folyik azóta is. Asszonyok számára
továbbképzéseket szerveznek. A vezetőséget tizenöt asszony alkotja.
Nekem örömöm telt abban, hogy kisemberek igyekezetét, fárado-
zását elősegíthettem. Már kezdetben, de még most is, messziről tu-
lajdonképpen csak szemlélem, hogyan is jött létre az első kis inter-
nátus az utcagyerekek számára, utána az óvoda meg a városnegyed
könyvtára. Az internátus folytatásaként a tanulóház, a Casita, az asz-
talosműhely, szabóság, szövöde, kávéház, egészségközpont, esti is-
kola, pszichológiai tanácsadó és a sok népitánc- és zenei csoport.
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A drogterrorról szóló jelentések ellenére Kolumbia szép nagy és
gazdag ország. A kolumbiaiak szelídek, ragaszkodók, életvidámak.
A drog és a terror az egyszerű lakosság mindennapi túlélési küz-
delmeiben csak mellékszereplők.

j

Újra végigjárva gondolatban harminc-egynéhány évvel ezelőtti
vándorutamat, hálával és nagyrabecsüléssel emlékezem mind -
azokra, akik a szegények között, a nyomortelepeken élnek, egész
életüket elkötelezve a szegények mellett. Többen már valóban éle-
tüket is adták ezért a célért. Nem felejthetem el azokat, akik ma is
eleven bizonyítékai annak, hogy az óriási társadalmi különbségek
közepette is komolyan, lelkiismeretesen lehet a szegények felé for-
dulni. A kitaszítottak egyre többen lesznek, milliók halnak éhen,
míg az emberiség parányi százaléka dőzsöl, pazarol, milliókat, mil-
liárdokat rabol. Isten országának örömhíre a szegényeké, ők hallják,
ők értik meg. Közösségük, az egyház is az övék. Mi keresztények
ezt nem mindig értjük, nem mindig tartjuk szem előtt, de a szegé-
nyek emlékeztetni fognak rá.
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