
A CHILEI JEZSUITÁK TARTOMÁNYFŐNÖKÉNEK

KÖRLEVELE A CHILEI ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁN

Sajtónk tájékoztatásaiból mindnyájan ismerjük a Chilében bekövetkezett és
azóta is folyamatban lévő változásokat. Az ilyen baloldali politikai fordulatole ese
tében, mint számos elgondolkoztató történelmi példa mutatja, a "hivatalos kato
likus" vélemény és magatartás áHalában elutasitó, vagy legalábbis erősen tartóz
kodó volt. A chilei jezsuiták tartományfőnökének a chilei elnökválasztás, vagyis
szocialista fordulat után kiadott körlevele már nem az: - ezért közöljűk, mint
fontos és tanulságos dokumentumát nemcsak az okos és hiteles kereszté.ny gondol
kodásnak, hanem annak a fontos, mind szélesebb körű - és minden jel szert.nt
visszafordíthatatlan - változásnak is, amely a világegyházon belül, főként a Zsí
nat óta, a szocializmus értékelését és a keresztény ember szocializmushoz való vi
szonyát, sőt szocialista magatartását illetőleg végbemegy (és aminek nálunk már
gyakorlattá vált lényege a szocialista gazdasági és tá'rsadalmi rend egyértelmű, te
vékeny javallása - az ateista ideológia egyértelmű elutasitásával). Egyébként sem
miféle "nyilatkorotot", állásfoglalást nem lehet kiszakítani a maga történelmi, tár
sadalmi és politikai környezetéből, igy az alább .közölt dokumentumot sem a sajátos
chilei viszonyok közül, amelyekben keletkezett, és amelyeknek egyes kérdéseire
választ, egyes problémáiban eligazítást kÜ'án adni a jezsuita rend tagjainak.

KEDVES PÁTEREK ÉS TESTVÉREK,

rnínthogy nem áll módomban, hogy
mindegyikükkel személyesen beszélhes
sek, ezúton s7Jeretnék néhány testvéri
megfontolást az elnökválasztás eredmé
nyével kapcsolatban mindnyájukhoz el
juttatni. A hónapokon át tartó feszült
várakozás, és a választási harc során el
hangzott forradalmi beszédek. után a
választás eredménye egyesekben nyug
talanságot keltett, a többség azonban a
jövőbe vetett bizalommal eltelve vette
tudomásul; másokból meg éppen nagy
örömet váltott ki. Ezek a különböző

reakciók még élesebben mutatkoznak,
ha olyan barátokkal és ismerősökkel be
szélgetünk, akik a legkülönbözőbb' mó
don, a mélységes kétségbeeséstől a túl
áradó örörníg váltakoz6an nyilatkoznak.

Az "Unidad Popirlar" programja,
amelyet miridnyájan ismernek, néhány
olyan célt követ, amelyeket hitelesen
kereszténynek mondhatunk, De vannak
benne olyrun pontok is, amelyek tevé
kenységünk és magatartásunk komoly
fölülvizsgálására kényszerítenek majd
bennünket. Konkrétan szólva: egyesek
rendi tartományunkban aggodalommal
néznek kollégiumaink jövője elé, és ne
hézségektől félnek más apostoli terüle
teken js. Mások nem látják a lehetősé

gét annak, hogyan tud majd alkalmaz
kodni a rend az új társadalomhoz, az
anyagi eszközök előteremtésében. külö
nösen az "Arca Semínarü"! és a kollé
giumokban tanuló diákok ösztöndíj
alapjának biztosítása terén. Ismét má-

sok attól félnek, hogy az állam követel
ni és ellenőrizni fogja nevelő intézmé
nyeink marxista indoktrmácíóját.

Mindezek a félelmek és reménységek
az alábbi megfontolásokra. késztetnek:

1. Számunkra mélységes öröm oka
kell hogy legyen, hogy az urnáknál az
a csoport szerezte meg a többséget,
amely azt ígérí, hogy a népért és a
szegényekért fog dolgozni.

2. Az új gazdasági struktúrák na
gyobb szerénységre és szegénységre
kényszerítenek majd minket; ez is ke-,
resztény oka legyen örömünknek. Hogy
ha azelőtt esetleg esak hanyagságból
nem voltunk képesek arra, hogy ezt a
szerénységet és evangélaumí hitelességet
elérjük, akkor legyünk hálásak azért,
hogy az Úr a körűlmények révén aján
dékoz meg velük minket,

3. Míndabban, ami a szegények javát
szolgálja és egy igazságosabb társada
lom létrejöttéhez vezet, becsületesen
közre kell működnünk. Semmiképpen.
serm szabad annak a látszatnak kel et
keznie, hogy azoknak szövetségeseí va
gyunk, aklik gyakran csak személyes ér
dekeiket védelmezve szembefordulnak
ezekkel a változásokkal. Az emberi szo
lidaritás minden növekedése Krisztus
felé tett lépés, mint ahogy mánden in
dividualista önzés visszaesés az ember-
hez nem méltó strirktúrákba, .

4. Másrészt nem eshetünk abba a fia
talos naívításba, hogy megpróbálunk a
győztes kocsijára fölugrani. Ezáltal

I A rend! utámpót.lás kilkérpzését biztosító pénz tár.
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ugyanis olyan kötelékbe kerülnénk az
úJ hatalommal, hogy elveszítenénk krí
tikai szabadságunkat. Szabadnak kell
éreznünk magunkat arra is, hogy "el
lenzékben" álljunk, ha az új hatalom
igazságtalanná vagy osztályharcossá vál
nék. Meg kell őriznünk a lehetőséget

arra, hogy bíráljuk azokat, akik esetleg
nem tartják be azt az ígéretüket. hogy
a szegényekért fognak dolgozni, és meg
csalják a nép reményeit. Ez a kritikus
keresztény magatartás nemcsak a jobb
oldali diktatúrákban szükséges,

5. Ebben az értelemben határozottan
szembe kell .fordulJnunk egy, az állam
tól esetleg elrendelt materialista indok
trdnációval. Feladatunk, bármekkora is
a kockázat, hogy az ember alapvető jo
gait és értékeit védelmezzük. A győztes

csoport mindeddig vallja, hogy ezeket
a jogokat és értékeket tiszteletben fogja
tartani.

6. Ami a kollégiumokat és a politikai
aktivitást illeti, a következőkre szerét
ném önöket emlékeztetni:

Kollégiumok - nem akarunk sem-
. miféle privilégiumot védelmezni és még
kevésbé akarunk szembefordarlní azok
kal a reformokkal, amelyeket magunk
is kívántunk. A szülők jogaként fogjuk
védelmezní az oktatás szabadságát és
gondoskodni fogunk am-ól, hogy kollé
giumaink ingyenesek legyenek, mint
ahogy azt már rendünk alapító okmá
nya is tervezte, mindmáíg azonban saj
nos nem tudtuk teljesen megvalósítarn.

Politikai aktivitás - mínt az isteni
ige szolgálóinak, felelősségünk mínden
emberre és' mínden csoportra vonatko
zik; sem együttműködés a rómaiakkal,
sem a népvezérkedés Pilátus ellen:
szolgálat mindenkJiért, de különösen a
szegények érdekében. PaPi szabadsá-

gúnkat károsítanánk, hogyha ahelyett,
hogy szabad polgárok lennénk, politi
kailag egy párt mellett köteleznénk el
magunkat. Minden ember iránt elJköte
íezertnek kell lennünk, de senkihez sem
kell vakon kötődnünk, Szolgální még a
kereszt árán is: ez a mélyebb értelme
Isten szolgájaiként élt életünknek.

7. Ha ismerősökkel. és barátokkal be
szélünk, próbáljuk meg, hogy visszaad
juk lelkük békéjét és nagylelkűségre

bátorítsuk őket. Némelyek azt mondják,
"életük mínden gyümölcsét" elveszitet
ték; emlékeztessük őket arra, hogy Iá
radozásaík gyümölcsének nem a ház
nak, autónak vagy részvénypaketteknek
kell lenniök, hanem a barátságnak,
szeretetmek, hitnek és emberi szolidarí
tásnak. És mindezt nem veszítették el,
mindez még inkább elmélyül, ha nagy
lelkűen és reménységgel dolgoznak. Bá
torítammk kell őket, hogy tovább dol
gozzanak az országban és segítsenek
egy új, igazságosabb és valóban a nép
re épített Chile fölépítésében.

8. Végül a tartomány mínden tagját
arra szeretném kérni, nagylelkű fárado
zással őrizzék meg sorainkban az egy
séget, hogy sem az egyesek szomorú
sága, sem a mások túláradó öröme ne
válasszon el bennünket, hiszen mind
nyájan egyek vagyunk az Eucharisztiá
ban és egyházi hívatásunkban.
Őrizzük meg szílárdan a békét. Nem

tudjuk, mít hoz a jövő. Néhány jel tel
ve van reménységgel. Marad azonban
elég kérdőjel és kétség is: de a mi bi
zalmunk nem az emberekre, nem is
programokra, hanem Istenre épül, aki a
történelmet irányítja.

Nagy szerétettel az Úrban

Manuel Segura

Olvastam a gyarmati népek testi nyomorúságáról, és misszionáriusQktól is hal
lottam róla. Minél többet gondolkod1!am ezen, annál érthetetlenebbnek tűnt, hogy
mi, európaiak oly ,lceveset törődünk a távolban ránk váró humanista feladattal.
Úgy éreztem, nekünk szól a bibliai gazdag ember és a szegény Lázár példázata.
Mi vagyunk a gazdag ember, mert az orvostudomány fejlettsége folytán rendel
kezilnk azokkal az ismeretekkel és eszközökkel, amelyeknek birtokában [eloenet
;ilk a harcot a fájdalom és a betegségek ellen. Ennek a gazdagságnak mérhetetlen
előnyeit úgy fogjuk fel, mint valami magától értetődő dolgot. De ott kinn, a gyar
matokon szenved a szegé.ny Lázár, a szines bőTŰek, akik éppen úgy, mint mi 
sőt még inkább! - kiszolgáltatottjai a fájdalomnak és a betegségnek, és nincsenek
eszközeik azok lekÜZdésére. Ahogy a biblia.i gazdag ember saját ajtaja előtt vét
kezett meggondolatlanságába.n a szegény ellen, mert nem képzelte bele magát an
nak helyzetébe, és nem hallgatott a, szívére, úgy vagyunk mi is.

Albert Schweitzer
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