
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

KATOLIRUS ÉRTELMISÉGIElí AZ EMBER FEL

SZABADÍTÁSÁRÓL ÉS A HARMADIf{ \ILÁGRÓL

A szokottnál nagyobb és ünnepélye
.sebb keretek között rendezte meg köz
gyűlését ez év júliusában a svájci Fri
bourgban a Katolikus Értelmiségiek
Nemzetközi Mozgalma, francia nevének
(Mouvement International des Intellec
tuelles Catholiques) rövidítésével az
MIlC. Ez a szervezet voltaképpen az
1921-ben alapított Pax Romana nevű

katolikus akadémikus mozgalorn utód
szervezete. A Pax Romanát az első vi
lágháború után, 1921-ben francia és
német akadémikusok alapították azzal
a céllal, hogy anagy világégés és a
fölszított nacionalista szenvedélyek le
higgadása után a meaértést és a szolí
daritást munkálja a különböző nemzetek
között. A mozgalom eleinte a különböző

katolíkus egyetemi diákszervezetek kőzös

intézménye volt, és a húszas években
néhány figvelemreméltó és szép kezde
ményezés fűződött a nevéhez. A har
mincas években azonban sokat veszített
jelentőségéből, nem utolsósorban azért
is, mert a náci Németországban lehe
tetlenné vált a működése. A második
világháború után fokozatosan igvekez
tek, részben még a lelkes egykori alaní
tók, életre kelteni. Helyesebbnek lát
szott azonban az eredeti keretek kiszéle
sítése, és így került sor az új mozga
lom, az MIlC megalapítására, amely az
egész világ katolikus értelmiségeinek
fórumává kíván lenni, ugyanakkor, ami
kor megbecsüléssel [adózik az elődszer

vezet múlt jának is. Az idei közgyűlés

éppen azért volt ünnepélyesebb, mert az
alapítás ötvenéves évfordulójáról emlé
keztek meg.

A jubileumi közgyűlessel kapcsolatban
'háromnapos szümpoziont is rendeztek,
amelynek központi gondolata az ember
fölszabadítása volt. A több mint 400
küldött, akik az öt világrész 41 országát
képviselték, három napon keresztül vi
tatták ennek a fölszabadításnak a prob
lémáit, választ keresve a programban fel
vetett három kérdésre, nevezetesen, hogy
rnilyen mártékben szolgálják, illetve aka
dályozzák az emberek fölszabadítását:
1. a technika; 2. az oktatás és a neve
lés; 3. a társadalmi és politikai struk
túrák.

A hivatalos program ezekkel a sza
vakkal hívta meg a résztvevőket a vi
tában való részvételre:

"Az ember felszabadítására irányuló
fáradozásoknak egy időben kell a tény
leges közösségi élet adottságait, villa
mint a közösségekben és az egyes embe
reknél egyaránt szükségessé vált mentali
tásbeli változást szemügyre venniök.
Minden, a föl szabadulás ra irányuló mun
kának újszerű és úttörő elemzésből kell
kiindulnia, amely lehetövé teszi, hogy a
kényszerek és elidegenedések valódi gyö
kereit fölismerjük. Nem szabad azonban
azzal megelégednünk, hogy bírálatokkal
illetjük a jelen társadalmakat és az
általuk gyakorolt tételeket. A valódi föl
szabaduláshoz vezető tevékenység abból
áll, hogy az elídegenítö mechanizmusok
fölfedését alkotó szellemmel párosítjuk,
amely egyedül képes arra, hogy az em
beri kapcsolatok új formáihoz vezessen.
Azt reméljük, hogy a fribourgi összejö
vetel minden résztvevő számára alkal
mul szolaál majd, hogy a fölszabadítás
táraykörét nyílt dialógusban mélvítse el
még akkor is, ha nem lesz minden kér
désben nézetazonossás. Hiszen éppen VI.
Pál pápa mondotta, hogy uzvanaz a ke
re~zt"ny hit az elkötelezettség legkülön
bözőbb faitáthoz vezethet. És ugyaneb
ben a beszédében kérte azt is. hogy azok
a keresztények, akiknek nézetei az elc;ó
pillantásra ö<:<:zeegveztethet"tlennek lát
szanak. igypkezzenek HZ álláspontok és
azok motivációinak kölcsönös megérté
sére."

A viták teljes mértékben ennek a
felhívásnak a szellemében zajlottak le,
sőt még a vártnál hevesebb is lett az
ellentétes vélemények ütközése. Ennek
pedig az volt az oka. hogya szümnozton
v-tátnak kőzénnontjáha - akarva-aka
ratlanul - a harmadik világ és a har
madik világ fölszabadításának problémá
ja került. Szemmel lMható volt. ho~y

nemcsak a reprezentatív éc; n"<tv többsé
géhen hal.'1dÓ szelternű előarln""rdq (a
bel<ta L. Morren nrofesszor. a holla,.,<i van
Mp-lopn, HZ indiai H. A. Mn11.fpí'ro, a
francia José de Broucker és Ro"/lprt de
Montvalon, a felső-voltai Joseph Ki-Zer
bo, a perui Maximo Vega-Centeno stb.),
hanem a vitában résztvevők óriási több-
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sége is úgy érezte, hogy ezen a téren
van a legtöbb teendő és itt terheli az
értelmiségieket a legnagyobb felelősség.

A fölszabadulasnak errol az aspektusárol
szóít természetesen a fribourgi közgyű

lés díszvendége. Helder Camara, a bra
ziliai Olinda és Recife hirneves érseke,
akit ebből az alkalomból a fribourgi
egyetem díszdoktorává is avatott.

A harmadik világ felszabadulásának
nehézségeit Robert de Montvalon a pá
rizsi Terre Endere felelős szerkesztő

je fejtette ki a legtalálóbban és a leg
szellemesebben. Nyilvánvalóvá vált 
mondotta többek között -, hogy a har
madik világ valódi felszabadulásának
nemcsak a világgazdaságban résztvevő

partnerek egyenlőtlensége a fő akadálya
és nem is csak az, hogy az erősebbek hely
telenül használják fel erőforrásaikat,

hanem akadályozza azt egyszerűen az a
tény, hogy az elnyomó társadalmak sa
ját belső dinamizmusa mond ellene az
elnyomott társadalmak fejlődésének és
fölszabadításának. Ma már túl vagyunk
azon, hogy a nemzetközi társadalom egy
szerű újjászervezésétől és az anyagi
erőforrások igazságosabb elosztásától
várhatjuk a harmadik világ kizsákmá
nyolásának megszűntét, A harmadik vi
lág népei azon igyekeznek, hogy a ma
guk szabad rendelkezésére hódítsák
vissza saját gazdasági erőforrásaikat.

Nem arról van itt szó csupán, hogy
visszaszerezzenek valamifajta termelő

eszközt, amely tulajdonosa számára le
hetővé teszi, hogy tárgyaló félként lép
jen föl a nemzetközi világban, hanem
valójában egy történelmi vállalkozás
szemtanúi vagyunk, amely hosszú látra
nem kevesebbet tűzött maga elé, mint
hogy újjáalakítsa és újjáformálja a szó
banforgó társadalmakat és népeket. Ez
ad a felszabadítás szónak igazi tartalmat.
Ma még azonban általános az a hely
zet, hogy az uralkodó társadalmak egy
általán nem mondtak le arról, hogy a
harmadik világot azzal abevált klasz
szíkus módszerrel használják ki, amit
imperializmusnak nevezünk: a piacok
meghódítása, a nyersanyagok birtokba
vétele, a nemzeti és nacionalista stra
tégia igényei rnindmátg nagy szerepet
játszanak.

Robert de Montvalon előadása végén
öt pontban foglalta össze azokat a te
endőket, amelyeket az említett terüle
ten a legfontosabbaknak tart. Szerinte:
a) a gazdasági mechanizmusok kritikai
analízise önmagában nem elég ahhoz,
hogya felszabadítás tervét kidolgoz
zuk. Mindenekelőtt egy antropológtára
van szükség, amely alkalmas arra, hogy
hordozzá és célra irányítsa a gazdasá-
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got ; b) ennek az antropológiának, amely
atkalrnas arra, hogy megújrtsa az em
berek és a nepek közöttí világkapcsola
tokat, sokkal újszerűbbnek kell lennie,
mint gondolnánk. Nem elégedhetünk
meg azzal, hogy megjavítjuk a modern
embert, meg kell őt változtatni. A je
lenlegi helyzet csak töréseket és sza
kadékokat idézhet elő; c) amennyire
szükséges, hogy intézményes megoldá
sokat keressunk a legmagasabb szinte
ken is, ugyanannyira tudomásul kell
venni azt ís, hogy az emberek nagy
többsége nem készült még fel arra,
hogy megértse a szükséges változásokat.
Oriási mérvű információs és nevelő
munkát kell elvégezni; d) mínél előbb

szabad vitafórumokat kellene teremte
ni a különbözö népekhez tartozó férfi
akból és nőkből, akik ezeken a szabad
fórumokon keresnék a választ azokra
a kérdésekre, amelyekkel az egész em
beriség szemben áll; e) kulturális for
radalom, új antropológia, minden em
ber összehangolt fölszabadítása: nem
kis feladat az, ami előttünk áll. S ami
kor e feladat elvégzéséhez hozzáfo
gunk, plllantásunk, amit a világra ve
tünk, sohasem lehet eléggé nyitott, és a
pillantás, amit önmagunkra vetünk, so
ha nem lehet eléggé mélyreható. A hit
és a hivők közössége nem maradhat kí
vül ezen a nagy vitán és vállalkozáson.

Nagyon érdekes referátumot tartott
Maximo· Vega-Centeno, egy fiatal perui
egyetemi professzor, ezzel a címmel:
Politikai modellek és az ember fölsza
badítása Latin-Amerikában. Ebben a
többek között részletes elemzést adott a
Latin-Amerikában megtalálható politi
kai rendszerekről. Ezeknek három típu
sát különböztette meg: parlamenti de
mokráciák, katonai rezsimek és szocia
lista rendszerek.

A parlamenti demokráciák és az azok
ban megvalósult uralmi rendszerek
jogalapjául a választások szolgálnak,
amelyeknek feladata lenne, hogya nép
részvételét a hatalom gyakorlásában
biztosítsák. Valójában azonban a leg
több esetben csak formális ez a jog
alap, részben a választójog erős korlá
tozása, részben pedig annak következ
tében, hogyapártok a politikai szán
dékok megtestesítőí, ezek a pártok pe
dig - legalábbis a latin-amerikai or
szágokban - rendkívül Ingatagok. hí
jával vannak a politikai koncepciónak
és az esetek túlnyomó részében egy
oligarchikus uralmi rendszer takarójá
ul szelgálnak. Azonkívül a politikai
hatalom ezekben az országokban azok
nak a csoportoknak kezében van, aki
kében a gazdasági hatalom is összpon-



zosut. Eppen ezért nem szabadok dön
teseikben, mert hiszen nem teszik kér
desesse a lejlett ipari országoknoz fű

zöuo regí tIPUSÚ es az aiarenueítségen
alapuló Kapcsolatokat.

A katonai rendszereknek két egymás
tól elegge küíonnoző fajtája van. Az
egyikbe tartoznak a rendóri rendszerek,
a másikba a nacionalista rendszerek.
Mind a 'Kettő, akár államcsínnyel jutott
uralomra, akar nem, létjogosultságát
eloaemek "tévedéseivel" magyarázza.
Arnikor egy rezsim veszélyessé válik
(mint például Goulard e-setében Brazí
liában), a hadsereg megkaparintja a
hatalmat, hogy "rendbe tegye a dolgo
kat", és ilyenkor egy konzervatív rend
szer alakul ki, amely azon igyekszik,
hogy kétes választásokkal és a köztár
sasági intézmények fiktív fönntartásá
val igazolja magát. A nacionalista re
zsimek esetében más a helyzet, itt
ugyanis egy olyan rendszer ellen hajtot
tak végre államcsínyt, amelynek fejlő

dése és a helyi oligarchiának való alá
vetettsége már botrányossá vált. Akár
egyszerű katonai, rendőri, akár naciona
lista diktatúráról van szó azonban,
rníndenképpen nagy nehézségekbe üt
közik, hogy széles körök részvételét a
hatalom gyakorlásában biztosítsák.
Másrészt a politikai pártok csődje meg
ls akadályozza az ilyen katonai rendsze
rekben a politika iránt érdeklődök di
namizmusát. Peru esetében vitathatat
lan erőfeszítések történnek arra, hogj
bekapcsolják a népet a politika alakí
tásába, de még nem sikerült elhárí
tani azt a veszélyt, hogy egyfajta ál
lami paternalizmusra kerüljön sor.

Szocialista rendszer eddig Kubában és
Chilében valósult meg, s ez utóbbi fo
kozatosan igyekszik áttérni a szocializ
mus építésere. Ezeknek a rendszerek
nek, noha rendkívül különböző realitá
sokból és politikai hagyományokból
jöttek, mégis sok közös vonásuk van
a parlamenti rendszerekkel meg a naci
onalista katonai rendszerekkel is. Ami
ben alapvetőert különböznek az előbbi

ektől, hogy világosan megfogalmazott
tervük van a társadalom megszarvezé
sére vonatkozóan és erős szándékuk,
hogy a népet a politikai folyamatok lé
nyegébe bekapcsolják s ez, véleményem
szerint - mondta Vega-Centeno-,
forradalmi jelleget kölcsönöz nekik. Le
gltlmitásukat, függetlenül attól, hogy
milyen módon jutottak hatalomhoz, ab
ból merítik, hogy a globális tervek
összhangban vannak a nép valódi szük
ségleteivel. A részvétel, mint jeleztük,
itt sokkal szélesebb körű, de nem
problémamentes és nem tűnt el még a

mindenfajta represszio. Kétségtelenül
fennáll itt a veszély, hogy egy ilyen
rendszer átcsúszik a totalitarizmusba és
hogy a sajtó és a parlament vitái ste
rihé válnak és hogy a vezetés dogma
tízmusba téved, ez azonban egyáltalán
nem szükségszerü. Forradalmiak ezek
a rendszerek belső dinamikájuk foly
tán is, valamint a történelemről alko
tott koncepciójuk révén. Gazdasági és
szociális szempontból egyaránt a fej
lődésre törekszenek, de döntő mínde
nütt a nemzeti fölszabadulás. Az egyes
intézkedéseket irányító elvekben nem
mindig csak a gazdaságossági szem
pont a mérvadó, hanem bizonyos eti
kai motívácíók is fölmerül nek. Nehéz
ségük ezeknek a rendszereknek, hogy
kezdetben azoknak az értelmiségi ká
dereknek menekülésével is számolni
kell, akik nem kívánnak közreműköd

ni a szocializmus építésében. Vega-Cen
teno azzal összegezte fejtegetéseit, hogy
az ember fölszabadítása szempontjá
ból az lesz a legalkalmasabb rendszer,
amely a legnagyobb mértékben biztosít
ja a szernélyíség kibontakozását (értel
mes, tudatos és szabad közreműködé

sét)- egy olyan közösségen belül, amely
maga is autonóm és független.

A fribourgi egyetem 1500 személyt
befogadó nagy aulájának zsúfolt padso
rai előtt (az egyes szektorok közöttí
lépcsőkön is ültek) mondta el beszé
dét a kongresszus' egyik díszvendége.
Helder Pesoa Camara, a brazíliai Olín
da és Recife érseke, akit hívei az idei
béke Nobel-díjra jelöltek.

Ha az egész földkerekségen, a he
gyek csúcsain és a völgyek ölén, a ta
vak és folyók partjain mindenütt el
kiálthatnánk a kérdést: "Ember, sza
bad akarsz-e lenni 7", ériásí meglepe
tés érne bennünket - mondotta be
széde elején Helder Camara. Majd így
folytatta: a harmadik világban olyan
emberin-inneni helyzetben élnek a tö
megek, hogy képtelenek lennének a hi
teles válaszra. A belső kolonializmus
és a külső neokolonializmus nyomása
alatt görnyedve ezek az ember-alatti
emberek a fatalizmusba, a reményte
lenségbe, a félelembe. zuhantak. Pilla
natnyilag képtelenek arra, hogy teljes
mértékben megértsék a szabadság is
teni adományát. A szabadság számukra
megfogalrnazatlan vágy, és a lehetősége

sincs a megfogalmazásnak. Potenciáli
san vitathatatlanul igazi emberek, mi
után bennük is megvan az értelem
szikrája, de olyan emberek, akiknek
lelkében alszik még a társadalmi lelki
ismeret és a szabadság eszméje, Cama
ra érsek szerint nemcsak az oktatás és
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a tömegkommunikáció sokféle szóbeli
és írásbeli eszköze nem tudott hatéko
nyan kozreműködni ezeknek az embe
reknek fölszabaditásában, de a vallás
sem tudott még semmit sem tenni ezen
a téren. Talán szivesen fölfedezné er
kölcsi erőit, amelyekkel az elnyomot
tak segítségére siethetne, de vajon nem
látjuk-e mindenütt a gazdag országok
ban éppen úgy, mint a szegényekben
a szándékot, hogy kihasználják a val
lást? Tekintélye és pénze is van mín
denütt olyan mértékben, amilyen mér
tékben segít a kialakult helyzet fönn
tartásában. Még eltűrik, sőt dicsérik is
olyan mértékben, amilyen mértékben
szószólója a szegényeknek a kormányok
és a gazdagok előtt. De csöndre intik
mindjárt olyan mértékben, amilyen
mértékben arra merészkedik, hogy a
jogokat ernlegesse és az igazság nevé
ben tárja föl a társadalmi élet problé
máit és követelje a struktúrák megval
toztatását.

Az ember fölszabadításának - Ca
mara érsek szerint - első és legfonto
sabb eszköze a fölszabadító oktatás és
nevelés. Ez azonban csak akkor lehet
hatékony, ha együtt jár elválaszthatat
lan testvérével a fölszabadító erkölcsi
nyomással. Az erkölcsi nyomásra azért
van szükség, hogy elkerülhető legyen
a fegyveres nyomás. Ennek az erkölcsi
nyomásnak azonban valóban el kell
jutnia odáig, hogy megváltoztassa a
rabszolga-struktúrákat. A harmadik
világban ugyanis a belső kolonializmus
és a külső neokolonializmus olyan gaz
dasági, társadalmi és politikai struktú-
rákat tart fenn, amelyek az emberi
személyek millióit kényszerítik egy
ember-alatti állapot elviselésére.

A katolikus értelmiségiek nemzetközi
rnozgalmának közgyűlését megelőzően

még egy nagyon érdekes találkozóra is
sor került ugyancsak Frfbourgban,
amely szintén a MIlC közreműködésé

vel zajlott le. Latin-amerikai és euró
pai katolikus folyóiratok szerkesztői és
munkatársai ültek össze másodízben
közös megbeszélésre. Az első ilyen
összejöveteire a múlt évben a perui
Huampaniban került sor. A mostani
találkozót európai részről a Terre En
tíere csoport szervezte, amelyen az
európai katolikus folyóiratok közül még
a fribourgi Convergence, a német Her
der Korrespondenz, az olasz Il Gallo, a
brüsszeli Revue Nouvelle, a prágai
Communio Viatorum, a budapesti Vi
gilia, a krakkói TYfJodni Powszechny, a
madridi Mundo Social és Vida Nueva
voltak képviselve, míg Latin-Ameriká
ból Mexikó, Buenos Aires, Montevídeo,
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Lima, Genestrerio és Santiago de Chile
több katolikus hírügynökségének és fo
lyóiratának egy-egy képviselője.

Mindjárt az első ülésen sok javaslat
hangzott el arra nézve, hogy mi legyen
a háromnapos megbeszélés fő témája.
Hamarosan kiderült azonban, hogy a
latin-amerikai kollegákat pillanatnyi
lag elsősorban a Latin-Amerikába irá
nyuló fegyverszállítások kérdése izgat
ja. Táblázatokkal igazolták. hogy ezek
a fegyverszállítások évek óta rohamosan
növekszenek és az utolsó évben egye
nesen megkétszereződtek.

A vita során főleg a francia résztve
vők rendkívül élesen támadták saját
kormányukat, amely most már nyiltan
is bevallja, hogy mindenkinek szállít
fegyvert, aki meg tudja vásárolni, így a
dél-afrikai fajüldőző rendszernek is,
minthogy a fegyvergyártás ma a fran
ciaorszagí teljes foglalkoztatottság leg
főbb biztosítéka. A latin-amerikaiak ez
zel szemben arra hivatkoztak, hogy az
európai fegyverszállítás számukra egyik
eszköze annak, hogy felszabaduljanak
az Egyesült Allamok gyámkodó és el
nyomó politikája alól. Ennek a vitának
eredményeképpen jött létre az az aláb
biakban szó szérínt közölt kompromisz
szurnos deklaráció, amelyet végül min
denki elfogadott és amelyet a találkozó
résztvevői a világ minden fontosabb
hírügynökségének és vezető sajtóorgá
numának megk.üldtek. A nyilatkozat
így hangzik:

"Európai és latin-amerikai folyóiratok
képviselői másodízben találkoztak 1971
júliusában a svájci Fríbourgban, a Ka
tolikus Értelmiségiek Nemzetközi Moz
galmának (Pax Romana) kőzrernűkö

désével. hogy folytassák azt a rnunkát,
amelyet 1970-ben a perui Haumpaniban
kezdtek el és amelynek célja volt
»megérten] és kifejleszteni az Európában
és Latin-Amerikában egyaránt szüksé
ges és sürgetővé vált átalakulások kö
zöttí kapcsolatot«,

Az idei találkozó alkalmával különös
figyelemmel tanulmányozták a Latin
Amerikába irányuló fegyverszállítások
kérdését. Megállapítják, hogy Európa
egyre több fegyvert ad el Latin-Ame
rikának és ennek az eladásnak növe
kedésével párhuzamosan fokozódik az
egész világon a fegyverekkel folyó ke
reskedelem. Húsz év alatt hét- vagy
nyolcszorosára emelkedett az ilyen jel
legű tranzakciók volumene. És ebbe még
nincs beleszámítva a Vietnamba irá-
nyuló fegyverszállítás. Ez a jelenség
sokkal fontosabb annál, semhogy kö-
zömbösen szemlélhetnénk. Kétségtelen,



hogy nagyon nehéz a megfelelő infor
mációkat beszerezni, nehéz e kérdés
ben biztosan ítélkezni és nehéz megfe
lelő megoldást is találni. Ugyanakkor
senki sem mentheti föl magát a nyil
vánvaló felelősség következményei alól.
Nem fogadnatjuk el, hogy a népek fegy
vereket csereberélnek akkor, amikor
voltaképpen az lenne a feladatuk, hogy
közösen alakí tsák a világot.

A találkozó résztvevőinek egy része
úgy véli, hogy ha már a fegyverek vá
sárlása elkerülhetetlen, akkor a latin
amerikai államoknak érdekükben áll,
hogy Európában vásároljanak. Ilymó
don meg tudják ugyanis íngatní az
észak-amerikai elnyomást, amely jelen
tős mértékben alapul a latin-amerikai
fegyveres erők homogenízálásán (az
azonos fegyverek, az azonos szernélyí
kiképzés és mindkettőnek felhasználása
révén), továbbá azon a körülmérJen,
hogy az Egyesült Allamoknak, ha egye
düli fegyverszállítók, megvan a lehető

ségük, hogy gyengítsek azoknak a rend
szereknek katonai potenciálját, amelyek
szembefordulnak velük és erősítsék a
velük szövetségesekét. Másoknak vi
szont az a véleménye, hogy az európai
nemzetek magatartása egy olyan op
portunista kereskedői szellemről ta
núskodik, amely csak azt nézi, hogy el
adja azt, ami eladható és annak, aki
meg tudja vásárolni. Viszont a fölsza
badulásnak és a békének semmiféle vi
lágstratégiája nem indokolja az ilyen
fajta szélsőségesen nacionalista keres
kedői gyakorlatot. Ennek a gyakorlat
nak folytatása mindenen túl azzal a
kockázattal is jár, hogy hamarosan
visszafordíthatatlan helyzetet teremt.
Tény ugyanis, hogya munkaerők tel
jes foglalkoztatottsága, a külkereske
delem egyensúlya, a technológia fejlő-

dése és azoknak az iparágaknak to
vábbfejlesztése, amelyek a fegyverke
zési ipar számára dolgoznak, Európa
bízonyos országaiban egyre fokozottabb
mértékben függ a fegyverek eladásá
tól. A harmadik világ helyi háborúi
ilyen módon az iparilag legfejlettebb
nemzetek számára a jólét legfőbb forrá
sává lesznek.

Azok a személyek és csoportok, akik
Fribourgban összejöttek, éppen ezért
sürgető felhívással fordulnak mínda
zokhoz, akik gondolkodni és cseleked
ni képesek annak érdekében, hogy ez
az állapot megszűnjék és különöskép-
pen azokhoz az észak-amerikaiakhoz,
akik elkötelezték magukat az észak-
amerikai elnyomás elleni harchoz.

Az értekezlet résztvevői elhatározták,
hogy továbbra is közösen dolgoznak,
mert tudatában vannak a ténynek, hogy
a megoldás nem jöhet egyetlen ország
ból, de még egyetlen kontinensről sem.
Egyeztetni fogják a fegyverkereskede
lemrnel kapcsolatos adatokat és elem
zéseíket, és ezeket egy munkadosszié
ban gyűjtik össze, amely alapjául szol
gálhat majd egy· ilyen tárgyú nemzet
közi értekezletnek."

Ezt a nyilatkozatot huszonhárom eu
rópai, illetve dél-amerikai folyóirat ne
vében írták alá az értekezlet résztve
vői. A folyóiratok találkozóján a fegy
verkezésen kívül még szó esett a tö
megkommunikációs eszközökről is, kü
Iönös tekintettel Latin-Amerika sajátos
helyzetére. valamint Latin-Amerika
egyházának és népeinek függő hely
zetére. Mezszövegezésre került még egy
rövid levél is. amelyet a találkozó
résztvevői az október elején Rómában
összeült szinodushoz intéztek. és arnelv
nek szövegét múlt számunkban közöl
tük.

DOROMBY KAROLY

Egy ortodox püspök - így meséli el L e s z k o v, a neves orosz író - nagyon
szomorkodott amiatt, hogy missziós próbálkozásai a szibériai buddhisták és láma
tisztelők között sikertelenül jártak. Egy bölcs szerzetes azonban így vigasztalta meg:
"Lásd te így nézed a dolgokat és mérgelődsz. Én viszont inkább örvendek ennek.
Ogy gondolom, eminenciás uram, hogy mindnyájan ugyanabba a vendégségbe igyek
szünk. Minket mind a kettőnket megkereszteltek, és ez jól is van' így, mert ezáltal
belépőjegyet is kaptunk az ünnepi lakomára. Igyekszünk is oda és tudjuk, hogy a
meghívottak közé tartozunk, hiszen megvan a jegyünk. Egyszene csak azt látjuk
azonban, hogy egy emberke jön mellettünk és ő is oda tart, noha nincs jegye. Azt
gondoljuk: Micsoda ostoba fickó! Hiszen semmi értelme sincs annak, hogy oda
menjen, egyáltalán be sem fogják ereszteni. Ha odaérkezik. elkergetik őt a kapu
őrök. Amikor pedig megérke:oünk, azt látjuk: a kapuőrök valóban elkergetik, hi
szen nincs belépőjegye. A házigazda azonban látja ezt és megpa'rancsolja, hogll
engedjék be ezt az emberkét, és azt mondja: »Nem olyan nagy baj, hogy nincs
celépőjegye, ismerem én anélkül is. Gyere barátom, és lépj be!« És azután beve
zeti őt, és lám talán még nagyobb megbecsülésben is részesíti, mint némelyeket,
akik jeggye l a zsebükben érkeztek."
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