
kettő egyetlen mozdulattá lesz: a szeretet életfunkciója az odaadás, amely
az ember legnagyobb erőfeszítése és egyben eloldódása is.

Jézus életében 'egybedobban erőfeszítés és ráhagyatkozás. Az emberek
re irányul mindkettő - de éppoly határozottan ki is mutat a világból: "Ne
az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám". Szeretete az Atya íránt túl
csap minden emberi mértéken : a kereszten egybegyűjti egész életét, s végső

erőfeszítésével, mindenestül ráhagyatkozik az Atyára.
Halálával eloldódik a földi élet ritmusától. De nem a sír nyugalmába, a

semmi csöndjébe zuhan bele. Annak örök nyugalma veszi körül, Akire
~Qész életét összeszedve ráhagyatkozott. A Bárányt megölték - de Ö az
Örökkön f:lő, immár nem a földi életnek végül is halálos ritmusában, hanem
a föltámadás nyugalmában.

Akik vele élnek és halnak, azokat életük estéjén nem a végső kime
rültség altatja el, hanem a szeretet. Örök álomra, amely a legszebb valóság.

NICARAGUA ELNÖKE ÉS MANAGUA ÉRSEKE
Managua katedrálisának toronyórája 1972. december 23-án éjfél után 25

perckor megállt. Meredten szemlélte azt a szörnyű pusztítást, melyet a föld
rengés okozott a közvetlen közelében. Házak ezrei omoltak le romokká. Az ered
mény 10 (lOD halott, 20 OOO sebesült és 350 OOO ember tető nélkül. Nem derülhe
tett örömre, amikor meglátta a város érsekének kezében az ásót, mellyel holttes
teket, sebzett embereket ásott ki a romhalmazok alól; amikor hallotta irányító
és szervező intézkedéseit, hogy mentsék, aki és ami menthető. Feltűntek a fosz
togatók is, akik nemcsak épségben maradt üzletekbe törtek be, de az érseki
székházat is kiürítették, míg az érsek a romok áldozatait mentette. Amikor pedig
már nem volt miből adnia, előhúzta portól feketévé vált fehér reverendájának
zsebéből a míndíg magánál hordott kis könyvét, kivette belőle utolsó 2500 cordo
báját és odaadta, hogy élelmet vásároljanak a rászorulóknak.

A La Pen sa ezekkel a szavakkal fejezi be ezt a szomorú képet leíró cikkét:
"Büszkék vagyunk Obando érsekünkre. Hősies és önzetlen helytállásával a leg
nehezebb időben beírta nevét Nicaragua történelmébe". Am ez a "hősies helyt
állá," csak egy momentum, egy pillanatfelvétel· abból a hatalmas küzdelemből,

melyet az elnyomott nép érdekében végez 1968 óta a politikai, gazdasági dik
tatúra ellen, melynek egyik utolsó erőfeszítése volt, hogy szeptember 19-én fel
kérte Carter elnököt Somoza kormányelnök eltávolítására.

- Rövid leirás Nicaraguáról. Köztársaság Közép-Amerikában. A Kordillerák
2000 méterig magasodo hegyláncai osztják két részre. Balra terül el a Csendes
-óceán felé hajló partvidék, jobbra pedig az Atlanti-óceán határolja. Éghajlata
trópusi, a fennsíkon szubtrópusí. Növényzete ennek megfelelően változó. Oserd ők
borítják területének 52 százalékát. Értékes fafajok a mahagóni cédrus, cserjék.
amelyekből a perubalzsamot, az ipekakuanát (orvosság gyermekek számára) nye
rik. Főbb terményei a gyapot, kávé, bab, rizs, cukor, búza, de újabban dohány,
banán. Nemzeti jövedelmének kétharmadát a mezőgazdaság adja. A lakosság
nak 80 százaléka itt dolgozik. A többi 20 százalék a bányászatban keresi szűkös

kenyerét. Asványkincsei az arany, az ezüst, a wolfram és a vas. Am az ezekből

származó jövedelemnek a fele a külföldi tőkések zsebébe vándorol. Ipara kisüze
meket foglalkoztat, és elmaradott. Az ország területe 130 OOO km", bakóinak szá
ma 2 OOO OOO, s így a népsűrűség 15 fő egy négyzetkilométerre. Az analfabéták
száma kb. a lakosság fele.
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Nicaragua partvidékét Kolumbus Kristóf fedezte fel 1502-ben. Hamarosan
megjelentek a spanyol hódítók; 1519 és 1521 között leigázták az ott élő indián
törzseket, akkori vezérük Wicarao törzsfőnök volt. Csak 300 évvel későbben,
18Z1-ben szabadult fel, és előbb Mexikóhoz tartozott, majd a közép-amerikai
Ezyesült A1 lam ok tagja lett és maradt 1838-ig, amikor függetlenné vált. Az
Egyesült Államok többször próbálta magához ragadni az uralmat e terület felett,
é, fegyverES inlervenciójával megdöntötte Zelaya elnök rendszerét 1909-ben,
gazdaságilag ellenőrzése alá vonta, 1919-1::en teljesen megszállta. Sandino tábor
nok vezetésével nemzeti felszabadító mozgalom kezdődött 1927-ben, ami sikerrel
járt; az Egyesült Államok 1933-ban kivonta csapatait az ország területéről. Am
Sandino mindössze egy évig lehetett teljes jogú vezetője felszabadult népének,
mert 1934-ben meggyilkolták. Az új elnök Anastásio Somoza lett, az Egyesült
Allamok embere. Ekkor kezdődött el a Somoza család diktatúra-jellegű uralma,
me ly a mai időkben is áll, a közakarat ellenére. Az ország művelés alatt álló
területének 60 százalékán tíz ember osztozik, amiből Somoza részesedik a leg
nagyobb arányban.

És kicsoda Nicaragua érs-ke, Míguel Obando y Bravo?
Mindössze 52 esztendős, tíz éve püspök, nyolc éve, hogy Managua főpapja

lett, az ország érseke. La Libertad Chantales tartomány egy kicsi falujából szár
mazik. Már gyermekként magába szívta a szabadság szeretetét, látva a jogfosz
tott, a szegénységből kitörni nem képes népének küzdelmét. 24 éves korában
belép a szalézi rendbe. Itt találkozik Don Bosco szellemével, és ötvözi szabad
ságszeretetéhez azt a programot, melvet a nagy rendalapító olyan elszántsággal
tűzött maga elé és hagyott örökbe fiainak: élni a szegényekért, főképpen a sze
.~ény gyermekekért. Filozófiai és teológiai tanulmányait Guatemalában végzi a
••zalézíak Rómában lévő pápai egyetemének kihelyezett intézetében. Pappá
1958-ban szentelík. A rend iskoláiban 1962 óta igazgatóként működik. VI. Pál
pápa 1968-ban püspökké nevezi ki, majd két évvel később Managua érsekévé.
Somoza gratu'ált kinevezéséhez. és ajándékba egy luxusautót küld neki. Am ez
:3.7. ajándék nemcsak első, de utolsó is volt.

- Az olaj nem keveredík a vízzel. Moises Sandoval újságíró, mísszionárius
Maryknollból, 1974-ben felkereste Obando érseket. Látogatásáról így számol be:
"Kocsinyomoktól felszántott utcában van a »palotája». Olyan ház ez, melyet a
polgárság legszerényebb jövedelemmel rendelkező rétege épít magának. A szom
szédban kakasok kukorékolnak. Előző'eg telefonon akartam bejelentkezni. Am
illetékes helyen gondoskodtak róla, hogy a vonal rossz legyen és ,nem akadt' sze
rclő, aki megjavítsa",

,.Egy alkalommal a Katedrális téren beszélt az érsek - folytatja az újságíró.
- Beszédének alaptémája az igazságosság volt. Alighogy fellépett a szószékre,
al: áram 'kikapcsolódott'. A hangerősítők felmondták a szolgálatot, így szavait
csak a közvetlenül előtte állók hal Ihatták. Mért ez az ellenséges megmerevedés,
kérdezte Saridoval. Mert az olaj nem keveredik a vízzel, válaszolta valaki".

Azóta a dolgok rosszabbá váltak. Az egyház egyre növekvő nehézséggel áll
szemben, hogy szavát hallathassa. A vezető vallásos civil katolikusokat, akik
VIdéken szétszóródva felelősségük tudatában dolgoznak és beszélnek, nyilván
tartja a nemzeti gárda, sokat közülük megfenyegetnek. másokat elhurcolnak,
börtönbe vetnek, megkínoznak. H~ valaki szót emel a szociális igazságosság
mellett, arra rögtön rásütik, hogy kommunista. A Nicaraguai Antikommunista
Szervezet, metynek elnöke maga Somoza, megfenyegette az érseket és a vele érző

papokat. Repülőgépekről a roplapok milliói hullanak le, melyeken előre jelzik a
fehér kéz borzasztó erejét, mely a papok százaira fog lesújtani.

- A nicaraguai állam és az egyház közti feszültség kialakulásának elindító
állomása a harmadik világ 18 püspökének üzenete 1967. augusztus 15-én volt,
mely sürgette az egyházat a nemzetközi financtőke láncaiból való kíszakadásra,
az onállos.ágra, hogy az evangélium szellemét szabadon hirdethesse. A második
állomás a Medelinben (Columbia) összeült latin-amerikai összpüspöki kar kon
ferenciája 1968 augusztus-s-szepternber hónapokban. Az itt véglegesített záródo
kumentum alapgondolata: az egyház a világ sója ma is. Alapvető feladata, hogy
Krísztus tanítását érvényesítse mindenhol, üdvözítse a ma és minden idők em
berét. A népek joggal várják igaz ügyeikben az egyház védelmét. - Am a do
kumentum kitér konkrét feladatokra is: a társadalmi problémák közt az ifjú-
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ságnak a tanuláshoz, a nőknek a férfiakkal való egyenjogúsításához. az ipari
és agrárproletároknak a megélhetéshez, a kistermelőknek a piaci biztonsághoz
való reményre és [ogra, az értelmiségnek pedig alkotói lehetőséget hangsúlyozza.
Fontos követelménye továbbá, hogy az új társadalom építésében az egész népes
ség részt vegyen, kiváltképpen a népi osztályok' jól funkcionáló struktúrákon
keresztül érzékeny és aktív részvételt kapjanak. Elismeri a dokumentum, hogy
a' latin-amerikai állapotok előcsalták az "erőszak kísértését". Szól a nagy nyil
vánossághoz is: a múlt tesz bennünket Iatín-amerilcaiakká ; a jelen döntés elé
állít bennünket, a jövő pedig útkeresés és a cselekvés feladataként jelentkc::ilc
számunkra. Mint koresztényeknek meggyőződésünk, hogy Latin-Amerikának ez a
történelmi szakasza elválaszthatatlan az üdvösség történetötöl. és éppen ezért
magunkénak érezzük szorongásait és reményeit. Küldotésünk, hogy előmovdítsi.t:

e hatalmas földrész társadalmanak teljes felemelkedését. Összeegyeztethetetlennek
tartjuk gyengén fejlett helyzetünkkel mind az erőforrásoknak él ft'gyverkezési
versenybe való fektetését, a túlzott bürokrá-íát. a fényűzést, a hiva l'rodó költe
kezést. mind pedig a társadalom rossz irányítását.

Nicaragua érseke vállalta ezt a programot. A dokumentum megjelenése után
fennen hangoztatta: medelinista vagyok, Azt akarom, hogy az egyház l'Ji~8ra

guá oan úgy rnunká.ja az evangéliumot, ahogyan a II. vatikáni zsinat és a mede
lini konferencia megjelölte.

Erre a nyilatkozatra hamarosan jött a vád, hogy az érsek politizál. Ö pedig
így válaszolt: "Amikor gyakorlattá akarom váltani az egyház álláspontját, azt
moridják nekem, hogy politizálok; amikor a munkásság részére igazságos bérért
kiáltok, amikor azt mondom, hogy nem szabad eltiporni és megolni az ernber
szernélyi méltóságát, már belekontárkodorn a politikába. De nem szabad elfelej
teni, hogy az ilyen politizálás, amikor az egyes ember javát és a közjót követe
lik, a pap számára kötelező. Ez feladata még akkor is, ha abból súlyos prob
lémák származnak."

És származtak, elsősorban az érsek számára. 1972-ig több püspökkari kor
levél jelent meg, melyek az evangélium szellemének érvényesítéséért fordultak a
kormányzathoz a közjó érdekében, és a "nem hallgathatunk" jelszóval többször
figyelmeztették a kormányt feladatára, éppen a medelini határozatok alkalmazá
sára. Mire megindult egy gyalázó karnpány az egyház ellen, bevezették a cen
zúrát a papság beszédeire, mínden sajtótermékére és tevékenységére.

1977. december elsején tiszteletteljes, de kemény tartalmú körlevelet jelen
tetett meg a püspökkarral egyetértésben Obando érsek. Részletesen felsorolja
benne az igazságosság megsértését, bebizonyítja, hogy terrorállapot van az ország
ban, és jogtalan az egyházi intézmények használatba vétele, valamint több sze
mélyelhurcolása és elítélése. Ugyanezen hónap végén újabb körlevél a kormány
zatot a polgárjogok teljes semmibe vétel ével vádolja. Tömegével tűnn-ek el éjje
lenként az emberek, az állami funkcionáriusok a legelképesztőbb visszaéléseket
követik el. Felsorolja a nyilvános botrányokat, ahazárdjátékok üzelmét, q pros
titúciót, a kábítószerek nagymérvű elterjedését; és mindezelmek elősegítői azok,
akiknek míndezt meg kellene akadályozníuk. Beszél az áremelésről, a választói
joggal való manipulácíóról, a sajto- és szólásszabadság lábbal való tiprásáról ...
Ezek után ne csodálkozzék senki, ha a fiatalság arra az elhatározásra jutott,
hogy nincs más kiút, csak a fegyveres felkelés.

Bár az 1977. december elején kiadott körlevél megjelenése előtt tett már a
kormányzat látszólagos engedményeket nemzetközi nyomásra, nem tudta meg
állítani a gerillák egyre megújhodó és növekvő támadásait. Októberben az érsek
közvetítő szerepre vállalkozott a diktatúra vezetői és a felkelők között. Mun
kája azonban eredmény nélkül maradt. Kirobbantak a diáktüntetések. melyek
hez csatlakozott a nép, a klérus és a szerzetesség is. Miként a polgárok közül,
az CS soraiból is sok szernélyt letartóztattak. A püspökkar 1978 elején újabb
körlevélben tiltakozott a brutalítások ellen, és leszögezte: az egyház a nép mellett
áll, a szegények, a jogfosztottak oldalán.

A helyzet egyre bonyolultabbá vált, míg végül is kitört a perzselő nyár vé
-gén egy sok értéket elégető, embertömegek életét pusztító szörnyű polgárháború,
rnelyért a szembenállók óriási árat fizettek, de legnagyobbat a legszegényebbek.

A Freiburgban megjelenc5 és baloldalisággal semmiképp sem vádolható
Chm~ tn der Gegenwart írta 1978. október l-i számában: "A közép-amerikai
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Nicaragua diktátorának, Somoza tábornoknak nemzeti gárdája vérbe fojtotta az
úgynevezett sandinisták fölkelését. Az ország katolikus egyháza, amelyhez a
másfél milltónyí lakosság 98 százaléka tartozik (noha csak nagyon kevés a gya
korló hivő közöttük), egyértelműen a fölkelők oldalán állt és álL A nicaraguai
papság - számol be róla a Frankturter Allgemeine Zeitung tudósítója - élesen
bírálta a Somoza diktátort nyíltan támogató' Carter USA elnök hallgatását, azt
»rnegvetésre méltónak» nevezte és Carter emberi jog politikáját mint 'puszta
farizeizmust' ítélte el. Az Egyesült Allamok éppúgy, mint a Német Szövetségí
Köztársaság a legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere Nícaraguának.
A nicaraguai egyház feje Míguel Obando Bravó managuaí érsek, a Somoza csa
patok elől külföldre menekült és Costaricában kért menedékjogot, A német kato
Iikus nagygyűlésen olvasták fel a már' hosszabb idő óta száműzetésben élő

Erneste Cardenainak, a neves pap-költőnek táviratát, amelyben anyagi és szel
lemi támogatást kért a felkelők számára. Freiburgban hatezer aláírást gyűjtöttek

össze Somoza ellen. Az ősi múltú Leon városának (püspökséget 1534-ben ala
pították) püspöke, Manuel Salazar Espínoaa szintén a legélesebb szavakban kelt
ki a diktátor és szoldateszkája elle~ »A kormány azt fogja mondaaí, hogy mi,
püspökök kommunisták vagyunk. Azt a borzalmat azonban, amit a kormány
katonái véghezvittek, nyíltan meg kell bélyegezni. A világ nem mehet el szó
nélkül Nicaragua vértanúsága mellett,» A német egyház azonban csak habozva
nyílik meg az ilyen kérések iránt, míközben például a libanoni egyház segély
kiáltásai messzemenő meghallgatásra találnak."

(K. F.)

NA'PLÓ

Tíz ÉVE HUNYT EL MIHELICS VID

Nehéz volna Mihelics Vid arcképéhez bármit hozzátenni Doromby Károly, Saád
Béla és kivált Szígetí Endre kitűnő tanulmányai után. Nagyszerűen megrajzolták
ők a "professzor úr" életútját, kijelölték a magyar katolicizmus történetében
betöltött helyét és szerepét. A harmincas években egyike volt azoknak, akik
megérezték, hogy a hazai katolikus egyház csak úgy teljesítheti küldetését, ha
minél hamarább elszakítja azokat a szálakat, melyek a világi hatalomhoz kötöt
ték. Meglehet, nem a legszerencsésebb irányban kereste s vélte megtalálni a ki
bontakozás model.ljét, mégsem lehet vitatni, hogy a felismerés maga helyes volt,
s találkozott a kor legjellemzőbb s legfontosabb erővonalaival, törekvéseível.

Mihelics Vid politikai szerepléseíben, véleményeiben és megnyilatkozásaiban
olykor volt némi naivitás, hisz nem volt igazi politikus Ő, eszméit többnyire
olvasmányai orientálták, de épp hatalmas olvasottsága révén lehetett - már mint
a Vigilia szerkesztőségének tagja - az egész magyar katolikus közvélemény egyik
irányítója "Eszmék és tények" című rovatában, melyben valóban ablakot nyitott
a világra. Rendkívüli érzékenységgel és bölcsességgel ismertette hónapról hónapra
a világegyház legérdekesebb - olykor vitatott - eseményeit, de szívesen kalan
dozott a kultúra, a gazdaság és a szociológía területén is. Sok nyelvet beszélt,
így valóban tájékozott volt szinte minden fontos kérdésben. Nem volt színes
tollú író, sosem engedett az esszé csillogásának - szerkesztő korában pedig
szinte üldözte is azt -, ám míndig hiteles, egzakt és pontos tudott lenni. író
asztalán halomban álltak feles borítékjal, melyekben a fontos vagy annak érzett
lapkivágásokat őrizte, s így nem volt olyan feladat, melyet meg ne tudott volna
oldani.

Nem volt színes tollú író - mondom - ám annál színesebb, érdekesebb
egyéniség volt ő maga. S aki tanulmányt vagy akár emlékezést akar írni róla
szükségszerűen szembetalálja magát a róla szóló anekdótákkal, legendákkal, hi~
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