
A „láthatatlan kéz”
Dél-Amerika püspökei és a Vatikán

A katolicizmus felnõtteknek való
vallás, nem pedig gyermekded lel-
keknek. Aki katolikus, mondjon bú-
csút annak az elképzelésnek, hogy
egyházában nagyon tisztességes és
keresztényi módon zajlanak a dolgok.

Ez a benyomás lesz úrrá az embe-
ren, ha áttekinti a Latin-amerikai Püs-
pöki Konferencia 2007 májusában, a
brazil búcsújáróhelyen, Aparecidá-
ban megtartott tanácskozásának hát-
terét. Összesen 260, reprezentatív
módon kiválasztott püspök, illetve la-
ikus gyûlt ott össze. Meghallgatták
XVI. Benedek pápa izgalmas meg-
nyitó beszédét, amelyben határozot-
tan bírálta a neoliberalizmust és a glo-
bális kapitalizmust, majd csaknem
három héten át, május 13-tól 31-ig
üléseztek. Róma által elõre elkészített
vezérfonal nélkül láttak munkához:
azt õk maguk készítették el. A szö-
vegtervezet sok részlete körül folyt
küzdelem a „jobboldaliak”, a (szélsõ-
ségesen konzervatív) Új Lelkiségi
Mozgalmak, illetve a „baloldaliak”, a
társadalmi lelkipásztorkodás és a bá-
zis egyházának képviselõi között. A
végén egy elolvasásra méltó, 346 ol-
dalas dokumentum született meg,
amelyben hangsúlyozzák „a szegé-
nyek és a kirekesztettek melletti el-
sõdleges döntést”. Ez a pápa által
megerõsített szöveg a zsinórmértéke
az egyház további munkájának azon a
földrészen, ahol az embereknek még
mindig 70%-a katolikus.

Aparecidában nyíltan és tisztessége-
sen vitáztak. Ez az ülést vezetõ Fran-
cisco Errazuriz bíboros, a Latin-ame-
rikai Püspöki Tanács (CELAM) elnö-
kének érdeme. Errazuriz, aki a máriás
lelkiségû Schönstatt Közösséghez tar-
tozik, hazájában, Chilében a püspöki
konferencia figyelemfelkeltõ bûnval-
lomását juttatta érvényre: ebben saj-
nálkozásukat fejezik ki amiatt, hogy
az egyházvezetés egy része olyan gyá-
va volt Pinochet diktatúrája idején
(1973-1990).

Aparecidában Errazuriz olyan ülés-
rendrõl gondoskodott, amely állásuk-
ra való tekintet nélkül helyezte egy-
más mellé az egyházi kozosségek
küldötteit, s ezzel lehetetlenné tette,
hogy a fõpapok és a római küldöttek
külön blokkot alkossanak. Egy valaki
azonban mindenkinél jobban meg-
botránkozott ezen: a Kolumbiából
származó, egykor püspöki városának,
Medellinnek drogbáróival összebo-
ronált, Alfonso Lopez Trujillo bíbo-
ros, aki ma a római kúria tagja. Õ
1990 óta a Vatikán „szélsõjobbosai-
nak” egyike, és a latin-amerikai fel-

szabadítási egyház visszaszorításá-
nak egyik mozgatója a háttérben. Mi-
közben Dél-Amerika egyházának
259 küldötte annak idején rokonszen-
vérõl biztosította a heiligendammi
G8-as csúcs ellen tüntetõket, és udva-
riasan igazságosságot követelt a G8-
ak vezetõitõl, kizárólag Lopez Trujil-
lo helyezkedett szembe ezzel a jelké-
pes aktussal.

Az aparecidai záró dokumentum
olyan, mint egy rongyszõnyeg, min-
den frakció belevitte a maga ügyét – s
most úgy használják ezt a szöveget,
mint egy kõfejtõt. Ezt nem kellene itt
Európában kigúnyolni, mert Európa
egyháza nem volt képes arra, amit a
latin-amerikai megtett: a II. Vatikáni
Zsinat után kötelezõ erõvel összefo-
gott, s országokat átfogóan, rendsze-
resen reflektált az egyház útjára, és
teljes összefogással megfogalmazta a
lelkipásztori munka esedékes új lépé-
seit. Dél-Amerika országainak egy-
házait összeköti a szegények melletti
döntés, Európa ezzel szemben egyhá-
zilag szétforgácsolódott.

Az aparecidai szöveg fõ témája a
„tanítványság”. Több elõkészítõ ülés
nyomán, haladó dél-amerikai püspö-
kökkel összefogva sikerült ezt érvény-
re juttatnia a Misereor nevû (német)
segélyszervezetnek. A „teokon”-ok
ugyanis, azaz a Trujliio bíboros körüli
teológiai konzervatívok ugyanis a
„szentségeket” akarták alaptémává
tenni, a napirendrõl döntõ ülésen
azonban alulmaradtak. „A tanítvány-
ság témája nem engedte, hogy zárójel-
be tegyék a társadalmi és politikai ösz-
szefüggéseket, a szegénységet és a ki-
zsákmányolást”, mondja egy másik
német segélyszervezet, az Adveniat
szakértõje. „A szentségek esetén vi-
szont lehetséges lett volna, hogy a vi-
lágtól teljesen független, fölülrõl dik-
tált teológiával foglalkozzanak.”

Módszerként a látni – ítélni – csele-
kedni három lépését juttatták érvény-
re az aparecidai küldöttek. Ez eredeti-
leg a német Keresztény Munkásifjú-
ságtól (Christliche Arbeiter-Jugend,
CAJ) származik, de már régóta köte-
lezõ munkamódszere a felszabadítási
teológiának. Aparecidában e három
lépés mellett döntött Dél-Amerika
egyháza – s ez sikert jelent a bázis
egyháza és a konzervatívok közötti
teológiai küzdelemben.

Késõbb azonban, az utolsó apare-
cidai éjszakák egyikén valaki trükkö-
zött és hamisított. Kicsoda? Vala-
ki/valakik a konzervatívok közül. A
konferencia technikai titkárságának
csapata az Új Lelkiségi Mozgalmak

önkénteseibõl állt: ezek a konzervatív
kurzus harcosai. Az aparecidai konfe-
renciát megelõzõen önkénteseket ke-
restek a titkárságra, és kizárólag az Új
Lelkiségi Mozgalmak tagjai jelent-
keztek. De hát miért nem küldtek sen-
kit a haladó rendek?

A záró dokumentum „harmadik
szerkesztési változata” és „negyedik
szerkesztési változata” között egyet-
len éjszaka telt el. Ezen az éjszakán,
röviddel az aparecidai konferencia vé-
ge elõtt odacsapott a „láthatatlan kéz”.
Valakik – feltehetõen a titkárságon –
számos helyen súlyosan megváltoztat-
ták a szöveget. Pozitív méltatásait
tompították, hasonlóképpen tisztelgé-
sét a szegények egyházából származó
vértanúk százai elõtt. A dokumentum-
mal kapcsolatos záró tanácskozáson
már nagyon szûk volt az idõ. A hami-
sítások felháborították a nyitott püspö-
köket és laikusokat. Egy ferences ér-
sek, a bolíviai Perez Rodriguez lépett
fel a bázisközösségek méltatásának
szóvivõjeként, és nem is sikertelenül.

Az „ötödik szerkesztési változat-
ban”, a Vatikánban ismét odacsapott
a „láthatatlan kéz” – mégpedig a Dél-
Amerikából származó kuriális bíbo-
rosok, Lopez Trujillo és Medina Es-
tevez szervezésében. Bizonyos –
mindenekelõtt a bázisközösségrõl
szóló – szövegrészeket kihúztak, illet-
ve megváltoztattak. Ezt az elfuserált
szöveget erõsítette meg aztán XVI.
Benedek pápa.

A latin-amerikai egyházi konferen-
ciának ez a gyámság alá helyezése
botrány! A konferencia német résztve-
või mégis örülnek a szövegnek, mert
az megerõsíti a szegények melletti
döntést. A Misereor vezetõje, Josef
Sayer és az Adveniat vezetõje, Bernd
Klaschka küldöttként egymás mellett
ült Aparecidában, és egyetértõen
ugyanazt képviselték. Mindketten azt
kérik, fontoljuk meg: II. János Pál pá-
pa 1979-tõl kezdve gondoskodott ar-
ról, hogy már csak konzervatív papo-
kat szenteljenek püspökké Latin-
Amerikában. E 28 évnyi hatalmi és
püspöki politika ellenére Dél-Ameri-
ka egyháza képes arra, hogy ragasz-
kodjék a szegények melletti döntésé-
hez és a látni – ítélni – cselekedni há-
rom lépéses módszeréhez. Josef Sayer
és Bernd Klaschka arról számolt be,
hogy Istennek hála, nem egy olyan
eset van, amikor a szegények megtérí-
tenek „jobboldali” püspököket – mint
egykor Oscar Romerót.
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