
egyirányú folyamat, hanem kölcsönhatás. A keresztények felkínálják az üdvös
ség örömhírét, az Isten szeretetéből fakadó élet lehetőségét testvéreiknek.' De
maguk is sokat tanulnak a kűlönbözó kultúrákkal, vallásokkal, világnézetekkel, a
különféleképpen \gondolkodó emberekkel való találkozásból. Az egyház Isten
vándor-népe, amely a történelem kanyargós útjain is határozott irányba, az örök
üdvösség felé tart, és erre hívja minden embertársát is. ,

L. L.

KATOLICIZMUS, SZEKTÁK, INDlÓK -_
GUATEMALA

"Nekünk, az egyház pásztorainak az a feladatunk, hogy ébren tartsuk a lelki
ismeretet, támogassunk, ösztönözzünk. segítsünk minden olyan kezdeményezést,
amely hozzájárul az ember teljes értékű emberré válásához" - állapítja meg a
Latin-Amerikai Püspöki Karok (983 püspököt és érseket összefogó) Tanácsának
1968. évi, medellíni dokumentuma, majd így folytatja: "Az Evangélium parancsa
szerint meg kell védeni a szegények és elnyomottak jogait. .. Határozottan rá
kell mutatni a visszaélésekre... Prédikációinknak, hitoktatásunknak, litur
giánknak figyelembe kell vennie a kereszténység társadalmi és közösségi vetü
leteit. . .. El kell érni, hogy középiskoláinkban, szemináríumainkban, egyete
meinken meghonosítsuk a társadalmi helyzettel kapcsolatos egészséges kritikus
szellemet, a társadalmi elhivatottságot."

A II. Vatikáni zsinat, majd az annak helyi értelmezésére törekvő medellíni
konferencia új utat mutatott a latin-amerikai kereszténységnek. Ennek talán leg
lényegesebb pontjai: a lelkipásztori munkát kiterjesztik az addig jóformán elfe
lejtett falusiakra. szegényekre, indiánokra; ehhez munkatársakat keresnek a vi
lágiak között; közösséget vállalnak alegszegényebbekkel, küzdenek a terror és
az elnyomás ellen; az evangélium nyomán elkötelezik magukat a társadalom
szolgálatára. Ez a folyamat töméntelen energiát és sok vértanútkövetelt ~ nem
ment máról holnapra. Míg a hatvanas évek elejéig a latin-amerikai katolicizmust
halódónak, a vallástalanság és a szekták meg a babonák táptalajának tekintették,
rnára ez a katolicizmus a legdinamikusabb 'társadalmi erő és mozgalom, amely
egész országok társadalmát formálja újjá. Guatemalát is ez jellemzi.

A Mexikóvalhatáros Guatemala Közép-Amerika szíve. Valaha a maya kultúra
központja. A spanyol uralom idején (1524-1821 között) az itt székelő főkapi

tányság egész Közép-Amerikát ellenőrzi. A függetlenség kikiáltását követően

(1823-1839) a Közép-Amerikai Egyesült Tartományok része, mígnem saját álla
mi életet kezd. Mintegy százötven éves újabb történelme tele van forradalmak
kal, puccsokkal, katonai diktatúrákkal. Bár ólom-, cink-, króm- és réztartalékai
jelentősek s újabban olajat is találtak, a bányászat és - a textilgyártástól elte
kintve - az ipar mégis fejletlen. Területének kétharmada trópusi és szubtrópusi
erdő. Csupán a föld egytizedét művelik. A mezőgazdaságilag hasznosított terület'
78 százaléka a társadalom 2 százalékának vagy külföldi vállalkozóknak tulaj
dona. Ertékesíthető árui a kávé, a gyapot és a banán; nem véletlenül csúfolják 
szomszédaival együtt - "banánköztársaság"-nak.
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Guatemala valamivel nagyobb (l09 ezer km-), mint Magyarország. Népessége
rohamosan nő.'A századfordulón 1,7, 1970-ben 5,3 millió, 1985-ben 8,2 millió
lakosa volt. 2000-re 12,4 milliórá számitanak. A népesség 42 százaléka indió, 55
százaléka mesztic, 2 százaléka néger, s csak kevesebb, mint 1 százaléka fehér. A
politikai és gazdasági hatalom a fehérek s részben a meszticek kezében van. A
társadalom 54 százaléka (az indiók több mint 90 százaléka) analfabéta.

Az 1944--1954 közötti kormányok megkísérelték az elmaradottságot felszámol
ni: földreformmal, szövetkezetek szervezésével, a közélet élénkítésével - ám si
kertelenűl, Az USA hondurasi zsoldosokkal megbuktatta a választott kormányt.
A rákövetkező katonai diktatúra pedig megfordította a folyamatot, Megkezdte a
föld kiárusítását, függetlenül attól, hogy lakott volt-e, múvelte-e, birtokolta-e
valaki. "A gazdasági és a társadalmi fejlődés - mondta 1968. augusztus 23-i,
mosquerai beszédében VI. Pál pápa - figyelmen kívül hagyta a bennszülött la
kosságot, amely szinte mindig méltatlan életkörülmények, de olykor kíméletlen
kizsákmányolás és bánásmód közepette élt." Guatemala lakossága jelentős részé
nek az élethez való jogért, a megélhetés legelemibb lehetőségéért is harcolnia
!<-ellett.Ilyen esetben tartja jogosnak a Populorum progressio enciklika (31.
pont) a forradalmi felkelést. Hamarosan a kiváltó ok is megvolt. ,1978. május
29-én Panzós városában parasztküldöttség kért volna felvilágosítást a földelkob
zásról. De beszédekre nem került sor. A várakozó katonaság sortüzet nyitott. Ál
lítólag velük tüzelt több friss földbirtokos is. Az eredmény: több mint száz ha
lott, köztük nók, gyermekek, 300 sebesült; nemzetközi felháborodás és a gerilla
mozgalom rnegszületése. Ettől a naptól rohamosan fokozódik a terror. Hogy a ge
rillákat elszigetelje, a kormány óriási területeket elnéptelenít, és a lakosságot 
koncentrációs táborszerű - "védőfalvakba" telepíti. Az érintettek, ha tehetik,
menekülnek. Természetesen a gerillákhoz. A kormány egyre gátlástalanabb.
Előbb a gerillagyanús személyeket fogja el, kínozza és öli meg' (persze bíróság
és ítélet nélkül). Hamarosan a lehetséges gerillaszimpatizánsokra is sor kerül,
majd azok családtagjaira, majd egész településekre. A vegyszerekben való lassú
megfojtástól a szétdarabolásig a kínvallatás minden formáját alkalmazzák. A vi
lágsajtÓ- főleg az indiókra utalva - népirtásról ír. A II. János Pál pápának kűl

dött dokumentáció és az Amnesty International szakemberei által ellenőrzött

lista nevek százait tartalmazza. A halottak, és eltűntek száma több ezer. Köz
tük papok, szerzetesek, de főleg világi diakónusok és hitoktatók. Reménytelen
nek látszó helyzet. Egyik tábornok-diktátor követi a másikat - és folytatja elődje

stratégiáját. Végre 1985 őszén szokatlanul fordul a helyzet. Választásokat írnak
ki. - S egy 1986. februári hír: alig egy hónappal az új kormány hivatalba lépése
után több mint száz titkosrendőrt állítanak bíróság elé ... Mégis változás?

A katolicizmus szerepe külön téma. A XVI-XVII. században a spanyol hódítók
szívós harcot folytattak az indián hiedelmek ellen, mégsem tudták egészen fel
számolni az ősvadonba és rejtett településekre visszahúzódó óhitet, (Petént, az
utolsó független maya tartományt is csak 1697-ben sikerült elfoglalniuk.) Hiába
gyűjtötték az indiókat falvakba, amelyek közepén templom épült. A keresztény
séget el lehetett rendelni, államvallássá' lehetett tenni, de felszínes maradt. Ami
kor pedig a XVII. század végén gazdasági hanyatlás .kezdődött, a közigazgatással
együtt az egyházszervezet is a városokba vonult vissza. A falvakban pedig újra
feltűntek a maya vallás képviselői. Azóta a kereszténység a legtöbb indió szá
mára csupán két dolgot jelent: a keresztséget és a temploma védőszentjénektisz
teletét. A legtöbb "plébániára" a hetvenes évekig legfeljebb évente látogatott el
pap. Erthető, hogy keresztény házasságban csak feleannyian élnek, mint esküvő
nélkül, és az is, hogy a gyermekek 67 százaléka törvénytelen. Igen alacsony a pa-
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pok száma: 1970-ben 622, 1982-ben 659 fő, ám közülük csupán 114-en guatema
laiak, a többi külföldi. Így egy papra körülbelül tízezer katolikus ellátása há
ru Ina, ám a papok egy részét tanítás, egyházi adminisztráció vagy szociális intéz
mények irányítása foglalja le. Az állami egészségügyi és iskolahálózat jóformán
csak a városokat látja el. Ez teszi nélkülözhetetlenné a 21 katolikus kórházat, a
410 orvosi rendelőt és a közel 300 egyéb szociális intézményt, valamint a 139
elemi és 88 középiskolát, amelyekben kis híján százezer gyermek tanul. Az or
szág négy egyeteme közül egyet 1961-ben a jezsuita rend állított fel.

A szélsőséges emberi kiszolgáltatottság és a.katolikus egyházhoz fűződő, több
nyire csak névleges kapcsolat elősegítette a szekták megjelenését. Térítő munká
jukat még a századfordulón kezdték, a negyvenes évek végén az össznépesség
kevesebb mint 3, 1965-ben pedig 4,74 százaléka tartozott a protestáns kis
egyházakhoz. A katolicizmus ekkortájt kezdi felismerni társadalmi köteles
ségét, ami néha határozott kritikát is igényel. Ez konfliktusokkal jár. Az ural
kodó rend oldaláról nézve az 1970. évi Rockefeller-jelentés így ír: "A katolikus
egyház már nem olyan szövetséges, amelyben az Egyesült Államok megbízhat
na." Ugyanez a jelentés azt tanácsolja az USA kormányának, hogy kezdjen átfogó
kampányba a latin-amerikai protestáns kis egyházak és szekták támogatására. A
hetvenes éveket óriási protestáns missziós hadjárat jellemzi. Közép-Amerikában
1979-ben 2240 helybeli és külföldi katolikus pappal szemben 1498 észak-ame
rikai protestáns misszionárius volt. A nyolcvanas évek elején az Ige Egyháza
nevű szektához tartozó Rios Montt tábornok ragadta magához a hatalmat, egye
bek közőtt azzal az elhatározással, hogy megszünteti a katolicizmus túlsúlyát.
1980-ban már a népesség 13,9 százaléka tartozott valamely protestáns kis egy
házhoz. Egyes becslések szerint máig ez az arány elérte a 25 százalékot. (Mont
tot viszont közben megbuktatták.) Figyelemre méltó tény, hogy mindezek az új
szekták az államhatalomnak való feltétlen engedelmességet hirdetik, az "ellen
szolgáltatást" a túlvilágra ígérve. A társadalmi kérdésektőlvaló távolmaradásuk
a mára általánossá vált katolikus magatartásnak gyökeres ellentéte; .

A zsinati megújulásnak Guatemalában sokféle jele van. A világ legtöbb orszá
gához hasonlóan felállítottak egy lelkipásztori, egy szociális gondozóképző és
egy vallásszociológiai intézetet. Megalakult a papság koordinációs bizottsága, a
papok és világiak közös szervezete stb. A döntő változást ellenben a több száz
világi hitoktató kiképzése és útra bocsátása jelentette. Munkájuk nyomán meg
elevenedett a hitélet, vallási egyesületek alakultak, a szegénységet szövetkeze
tekkel próbálták megszüntetni, megkezdődött az írástudatlanság felszámolása,
megingott a helyi uzsorások és munkaközvetítők hatalma. Nem csoda, ha a kor
rnánykatonák, a halálbrigádok és a helyi hatalmasságok harcot hirdettek a kato
licizmus ellen. Sok egyházi épületet lerombóltak. Az elmúlt öt évben 13 papot,
száznál több hitoktatót s majdnem minden negyedik szövetkezeti tagot meggyil
koltak. Sokaknak szökniük kellett. A Santa Cruz del Quiché-i püspökség egészé
ben megszűnt, papjai, főpásztoruk utasítására, külföldre menekültek. De a világi
hívek és hitoktatók zöme maradt. S az 1960. évi 30 szeminarista helyén
1970-ben már 70, 1982-ben pedig 102 tanult. A romokon új, a korábbinál erő

sebb élet sarjad.
T.M.
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