
A megfeszített nép
egyháza

„Aki zavaróan hat, azt megölik.”
(Oscar Romero)

A múlt század utolsó évtizedeiben a latin-amerikai egyházat való-
ságos pünkösd ragadta magával. Latin-Amerika egyháza merte vál-
lalni annak a kockázatát, hogy életre váltsa a II. Vatikáni zsinat kez-
deményezéseit és megnyíljon a világ felé. Csakhogy nem az európai
modernitás világa volt az a szféra, amelybe belépett. A szegények
világával találkozott, amelyet égbekiáltó igazságtalanság torzított
el, tömeges nyomorba taszítva az embereket.1

A folyamat a latin-amerikai püspökök 1968-ban tartott konfe-
renciájával kezdőzött. A kolumbiai Medellínben a püspökök bát-
ran búcsút intettek a valóságtól idegen „szótériológiai doketizmus -
nak”: annak a beszédmódnak, amely úgy hirdeti a megváltást, hogy
a túlvilág reményével traktálja az embereket, s közben nem szeny-
nyezi be magát ennek a világnak az „anyagával”, amelyet vaskos és
halálos gazdasági, politikai és katonai érdekek határoznak meg.
Annak köszönhetően, hogy az 1968 utáni években a latin-amerikai
egyház ténylegesen (és nem csak vallásos nyelvezetű szándéknyi-
latkozatok formájában) kiállt a szegények mellett, váratlanul meg-
újult az élete. Latin-Amerikában friss és eredeti erővel vált jelenva-
lóvá az Evangélium, megtapasztalható lett, micsoda megváltó erőt
szabadít fel arra, hogy úgy éljünk, mint Jézus — és úgy is haljunk
meg. Latin-Amerikában számos helyi egyháznak része volt ebben
a tapasztalatban, amely egészen tömören bemutatható a salvadori
egyház példáján és a salvadori vértanúk örökségén keresztül. Eh -
hez három kimagasló jelentőségű személyiséget veszünk alapul.

Grande 1928-ban a fővárostól (San Salvadortól) negyven kilométerre
északra fekvő El Paisnal nevű faluban született; ő volt a Jézus Társa-
ságának első salvadori tagja. A zsinat előtti szellemiséget tükröző, fő-
ként Spanyolországban végzett hosszas tanulmányai során elidegenedett
a gyökereitől, és komoly pszichikai válságba került. Akkor talált vissza
önmagához, lépésről lépésre, amikor 1965-ben Salvadorba visszatér-
ve papként az elsők között magáévá tette a medellíni elveket.2

A hetvenes években szerveződni kezdtek a salvadori mezőgaz-
dasági munkások, a gazdasági válság következtében ugyanis egyre
elviselhetetlenebb lett az életük. Törekvéseikre a nagyföldbirtokosok
kegyetlen elnyomással válaszoltak. Ezek között a körülmények kö-
zött Rutilio Grande a lelkipásztori munka tudatformáló és felszaba-
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dító modelljét dolgozta ki. Először a papi szeminárium szociális
munkáért felelős elöljárójaként, majd a szülőfaluja közvetlen közelé-
ben fekvő Aguilares plébánosaként csapatot épített ki papnövendé-
kekből és jezsuitákból, amely felkészítette a katekéták első nemze-
dékét; ezzel párhuzamosan virágzásnak indultak a bázisközösségek.

1977. február 13-án mondta el Rutilio az egyik legmegkapóbb pré-
dikációját, amely ezúttal a halálos ítéletét jelentette. A campesinók
nyelvén szólalt meg, hiszen ismerte és maga is életelemévé tette szél-
sőséges szegénységüket. Beszédében feltárta a helyzet gyökerét: a
nagybirtokosok nyereségvágyát, amely kiáltó ellentétben van Isten
teremtéssel kapcsolatos tervével. „Saját terve szerint Isten, a mi Urunk
nekünk adta az anyagi világot, (…) mindenkinek, határok nélkül!
Senki sem mondhatja: »Megveszem fél Salvadort, jogom van hozzá,
és erről nem vagyok hajlandó vitát nyitni.« Az ilyen ember pénzen
szerezne jogot magának — csakhogy senkinek sincs joga megvenni fél
Salvadort. Istent tagadja, aki másként gondolja! Nincs olyan jog,
amely az emberek többségének kárára érvényben maradhatna.”3

Rutilio szemében teljesen egyértelmű, hogy az egyre fokozódó szo-
ciális válságban melyik oldalra kell állnia az egyháznak és mit jelent ke-
reszténynek lenni ilyen körülmények között: „Annak a papnak és an-
nak az egyszerű kereszténynek, aki Jézus üzenetének egyszerű és világos
irányelvei szerint váltja tettekre a hitét, a jézusi üzenethez hűen két pó-
lus között kell élnie: az egyiket Isten kinyilatkoztatott igéje alkotja, a má-
sikat a nép, a valóságos nép, az út szé lére szorított nagy többség, a rab-
szolgasorsba és kulturális szempontból marginális helyzetbe
kényszerülők (az emberek hatvan százaléka analfabéta!), azok, akik az
elidegenedés számtalan formáját szenvedik el és évszázadok óta feu-
dális rendszerben élnek. Kis országunknak katasztrofális statisztikai mu-
tatói vannak az egészségügy, a kultúra, a bűnelkövetés, a nagybirtokosi
szerkezet terén és a lakosság nagy részének túlélési harcára nézve.”4

Aki ennyire konkrétan szóba hozza a visszás körülményeket, fényt
derítve és rámutatva azok érdekeire, akik nyereséget húznak a fenn-
álló helyzetből, az rendkívül veszélyes és kockázatos talajra téved: „Ve-
szélyes dolog itt nálunk kereszténynek lenni! Veszélyes dolog valóban
katolikusnak lenni. Országunkban lényegében illegálisnak számít a hi-
teles kereszténység! Ha a bennünket körülvevő világ minden ízében
általános visszásságon alapul, akkor az Evangélium puszta hirdetése
is óhatatlanul felforgató erejű lesz. Így is kell lennie, nem is lehet más-
ként! A rend teljes hiánya, nem pedig a rend teremt ugyanis köteléket
közöttünk. (…) Komolyan aggódom, kedves testvéreim és barátaim,
hogy nemsokára nem engedik át a határon a Bibliát és az Evangéliu-
mot. Már csak a könyvborítók fognak a kezünkbe jutni, mert a Bibliá-
 nak minden egyes oldala felforgató erejű — természetesen a bűn el-
lenében! Attól tartok, kedves testvéreim, ha újra eljönne a Názáreti Jézus,
mint egykoron, ha Galileából lemenne Júdeába, magyarán Chalatenan -
góból San Salvadorba, igehirdetésével és tetteivel ma már Apopáig sem
jutna. Azt hiszem, már a Guazapán feltartóztatnák. Letartóztatnák és
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börtönbe vetnék. (…) Különböző bírói testületek elé citálnák, s azzal
vádolnák, hogy szembeszáll az alkotmánnyal és zendülést szít.”5

Egy hónappal a beszéd elmondása után, 1977. március 12-én Ru -
ti lio Grandét az öreg sekrestyéssel (a hetvenkét éves Manuel So lor -
za nóval) és egy fiatal fiúval (a tizenhat éves Rutilio Lemusszal)
együtt lemészárolták a halálosztagok gépfegyverei. Oscar Romero
ké sőbb a következőket mondta róla és egy másik papról, akit ugyan -
ebben az évben végeztek ki: „Mivel volt bátorságuk az Evangélium
hirdetésére és a világ bűneinek leleplezésére, e két papot szitává
lőtték a gonosztevők puskagolyói.”6

Rutilio Grande és Oscar Romero már egyetemi évei óta barátságban
állt egymással. Baráti kapcsolatukat az sem ásta alá, hogy Romero
az egyik legélesebb bírálója volt a Medellín nyomán kialakuló új
pasztorális programnak, és nemcsak szkeptikus, de elutasító is volt
Rutilio Grande tevékenységével szemben. Barátjának halála azon-
ban olyan kulcsfontosságú tapasztalat lett Romero életében, amely
nagyfokú szemléletváltásra ösztökélte. Ahogyan Jézus is akkor
kezdte meg nyilvános tevékenységét, amikor Keresztelő Jánost bör-
tönbe vetették (Mk 1,14), a hagyományos teológia pártján lévő és
gátlásos Romero is abban a pillanatban lépett ki igazán a nyilvá-
nosság elé, amikor meggyilkolták Rutiliót. Már korábban sem for-
dított hátat a szegények élethelyzetének, de nagyszabású prófétává
csak ekkor vált. Hogy a „nemzeti biztonság” ideológiájának kon-
textusában ezzel óhatatlanul „felforgatónak” bélyegezhetik és az
élete is veszélybe kerül, azzal teljesen tisztában volt.

Romero három évig volt San Salvador-i érsek, s ez alatt az idő alatt
a szegények erőteljes és szeretett szószólójaként hallatta a hangját.
A kiváló szónok megszabadult az egyházi retorika elvont közhelyei-
től, s elkezdte konkrétan és pontosan nevén nevezni a jogtalanságot:
„Ha valaki keresztény életet él, tegyük fel, hogy egészen tisztességesen,
de közben nem panaszolja fel az igazságtalanságot, ha nem hirde ti bát-
ran Isten országát, ha nem utasítja el az emberek bűnét, csak azért, hogy
megnyerje bizonyos körök kegyeit, akkor nem teljesíti a kötelességét,
bűnt követ el, elárulja a küldetését. (…) Az egyháznak nem szabad szót-
lanul néznie az igazságtalan gazdasági rendszert, az igaz ságtalan po-
litikai és szociális struktúrát. Ha hallgatna, cinkosa lenne annak, aki be-
teges és bűnös konformizmusban tengeti az életét, vagy annak, aki
kihasználja a nép tompaságát, hogy gazdasági és politikai előnyökre
tegyen szert, marginalizálva az emberek túlnyomó többségét.”7

Romero nem egyszerűen csak térfelet váltott, hogy a kialakult
konfliktusban olcsó rokonszenvet tanúsítson az egyik féllel szemben.
Különösen nagy fájdalmat okozott neki, hogy sokszor maguk a sze-
gények között is harc dúl. A szembenálló felek körében ugyanis
ugyanazok a szegények tartják életben a halálos ellenségeskedést:
egyrészt a szegény vidéki lakosság tagjaiból verbuvált katonai rend-
őrség, másrészt a mezőgazdasági munkások, akik megpróbálnak vé-
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dekezni az oligarchák szította állami terrorral szemben. Mindkét tér-
félen a túlélésért folytatott harc indította az embereket arra, hogy
tönkretegyék egymást. „Mennyire sátáni lehet az a rendszer, amely
ennyire ki tudta használni az emberek éhségét, (…) és elérte, hogy
gyűlöljék és ellenségként kezeljék egymást, jóllehet ugyanolyan a
szegénységben élnek. (…) Mindannyian Moloch isten áldozatai, aki
telhetetlenül sóvárog pénzre és hatalomra. Az igazságtalan állapo-
tok fenntartásához nem drága sem a campesinók, sem a rendőrök
élete; csak a harc számít, amellyel életben tartható a bűnös rendszer.”8

Romero szerint az egyház nem lehet többé Krisztus „látszatteste”,
hanem valóban testté (szarxszá) kell válnia, „salvadori testté” a konk-
rét történelmi szituációban. Ám abban a pillanatban, amikor az egy-
ház kilép a látszatvilágból és a valóság átjárja az igehirdetését, nyom-
ban meg is kell fizetnie az árát. Az üldözés az egyház alapvető notája
lesz, Jézus Krisztus valódi egyházának ismertetőjegye és örömének
paradox oka: „Örülök, testvéreim, hogy egyházunk pontosan azért
szenved üldözést, mert határozottan kiáll a szegények mellett; azért,
mert megpróbál a szegények javára inkarnálódni.”9 „Az üldözés jel-
legzetes ismérve az egyház hitelességének. Óvakodjatok attól az egy-
háztól, amely nem szenved üldözést, hanem »a világ« kiváltságait és
támogatását élvezi! Az ilyen nem lehet Jézus Krisztus valódi egy-
háza.”10 „Elrejtőzni egyszerűbb lenne. »Nem szíthatunk konfliktust,
okosságra van szükségünk, még okosabbnak kell lennünk« — mon-
dogathatnánk. Krisztus azonban nem ilyen volt — azt pedig sátán-
nak nevezte, aki azt tanácsolta neki, hogy kerülje a veszélyt.”11

Lélegzetelállító nyomon követni, micsoda merész és kreatív teoló-
giai tételeket és elgondolásokat fogalmaz meg Romero, aki korábban
még a klasszikus iskolás teológia nyomdokain járt. A „megfeszített nép”
fogalmával elválaszthatatlan egységbe fogja Krisztust és az elgyötört
salvadori embereket. A „megfeszített nép” Krisztus szentségi jelenlétének
tekinthető, a nép szenvedésének pedig Jézus kereszthalálához hasonlóan
megváltó és felszabadító ereje van: „A nagyhét Krisztusában, aki a ke-
resztjét hordozza, előttünk áll a nép, amely szintén hordozza a keresztjét.
A kitárt és megfeszített karú Krisztusban előttünk áll a megfeszített nép.”12

„Krisztusban a megszabadító eredeti alakjával találkozunk, azzal az em-
berrel, aki azonosul a néppel — egészen addig, hogy a Biblia értelme-
zői nem tudják, ki lehet Isten szolgája, akiről Izajásnál olva sunk: a szen-
vedő nép-e vagy Krisztus, aki azért jön, hogy megváltson minket.”13

Romero azt a klasszikus meghatározást is merészen átírja, amely
szerint csak az tekinthető vértanúnak, akit in odium fidei (a hit elleni
gyűlöletből) ölnek meg. A püspök szerint az a vértanú, akit ugyanúgy
és ugyanolyan okokból ölnek meg, mint Jézust: „Miért ölnek meg va-
lakit? Aki zavaróan hat, azt ölik meg. Az én szememben ezek a valódi
vértanúk, (…) a nép vértanúi, olyan férfiak, akik arról beszéltek, hogy
a szegényekhez van küldetésünk; (…) akik elmentek azokra a veszé-
lyes határokra, ahol a halálosztagok félelmet hintenek — oda, ahol
előfordulhat, hogy rámutatnak valakire, akit ennek következtében
aztán nemsokára meg is ölnek, ahogyan Krisztust is megölték.”14
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Oscar Romero neve püspökségének egész ideje alatt a halálosz-
tagok névsorának elején szerepelt. Az ország elnöke felajánlotta
ugyan, hogy az állami biztonsági szolgálat védelme alá helyezi, de
halála előtt néhány nappal egy interjúban Romero nyilvánosan
visszautasította az ajánlatot: „A nekem címzett halálos fenyegetés
komoly visszhangot váltott ki. Biztosítalak benneteket, nem fogom
elárulni a népemet, és minden veszélyt vállalok, amelyet a hivata-
lom megkövetel. Lelkipásztor vagyok, és Isten parancsa arra köte-
lez, hogy életemet adjam azokért, akiket szeretek. És ilyen minden
salvadori — azok is, akik majd meggyilkolnak. Ha majd eljönnek,
hogy valóra váltsák a fenyegetésüket, Salvador megváltásáért és
feltámadásáért ajánlom fel Istennek a véremet.”15

Oscar Romerót 1980. március 24-én az oltárnál lőtték le.

Az 1930. november 9-én egy baszk kisvárosban, Portugaletében szü-
letett Ellacuría tizenhat éves korában belépett a Jézus Társaságába,
majd egy évvel később a salvadori noviciátusba küldték. Filozófiai ta-
nulmányait az ecuadori Quitóban (1949 és 1954 között), teológiai
tanulmányait Innsbruckban (1958 és 1961 között) végezte. Egyetemi
évei alatt azonban Xavier Zubiri spanyol filozófus gyakorolta rá a leg-
nagyobb hatást.

1967-től Ellacuría az 1965-ben alapított Universidad Centroame -
ri ca na José Simeón Cañason tanított, amelynek egyik meghatározó
alakja volt. 1973-ban adta ki Teología politica című könyvét, amellyel
a felszabadítás teológiájának képviselői között foglalt helyet, s olyan
gondolkodónak mutatkozott, aki elválaszthatatlan egységben látja a
filozófiai-teológiai reflexiót és a társadalmi elköteleződést.

Az Estudios Centroamericanos című akadémiai folyóirat főszer-
kesz tőjeként 1977-ben ¡A sus órdenes, mi capital! (Parancsára, tőke!)
címmel írt vezércikket a lapba. Az írás miatt a kormány megvonta
az egyetemtől az anyagi támogatást, mivel Ellacuría bírálattal illet-
te az elnököt, aki engedett a pénzügyi oligarchiának és visszavon-
ta a már megkezdett mezőgazdasági reformot. Rutilio Grande és Os-
car Rome ro meggyilkolása mélyen megrendítette Ellacuríát, s még
inkább arra indította, hogy prófétai vádakat fogalmazzon meg és fel-
tárja az igazságot. Ennek következtében többször is bombák rob-
bantak az egyetemen és a jezsuita közösség épületében. Ellacuría kez-
dettől mindvégig radikális ember, radikális keresztény és radikális
gondolkodó volt, aki szenvedélyesen küzdött az igazságért. Ma ta-
lán túlzónak és patetikusnak tűnik az a követelése, hogy vissza kell
fordítani a történelem kerekét, 180 fokkal meg kell változtatni az irá-
nyát. Meggyőződése volt, hogy a történelmet „a gazdagság civili-
zációja” tartja mozgásban, amely gátlás nélkül törekszik a tőke fel-
halmozására, megszámlálhatatlan áldozatát pedig egyszerűen
jelentéktelen „melléktermékként” könyveli el. Ebben a helyzetben
nem felszínes reformok jelentik a megoldást, hanem a radikális meg-
térés bátor vállalása. Nem apró módosításokra van szükség, hanem
gyökeresen újfajta dinamikára, egészen másféle civilizációs alapra,
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amelyet Ellacuría a szegénység civilizációjának nevez. Az első lépés
ennek útján, hogy mindenki ki tudja elégíteni az alapvető szükség-
leteit, különösen a legsérülékenyebbek és a legveszélyeztetettebbek.16

1980-ban polgárháború tört ki Salvadorban, s Ellacuría ekkor ar ra
a következtetésre jutott, hogy a civil lakosságot sújtó megtorlásokra már
csak a fegyveres összetűzés vállalása lehet a válasz, s ezért legitim a
gerillák fegyveres harca. Ennek ellenére már 1981 februárjában, nem
sokkal a gerillák kudarccal végződő „végső támadása” után nicaraguai
száműzetésében Ellacuría annak a véleményének adott hangot, hogy
a háborúnak nem lehet győztese, és megoldást kizárólag a szembenálló
felek tárgyalásai nyújthatnak. Hamarosan bebizonyosodott, hogy
igaza van, ekkor azonban még egyik politikai tábor sem osztotta a meg-
győződését: a fasisztoid jobboldaliak erőszakosan elutasították, hogy
„bűnözőkkel és terroristákkal” tárgyaljanak, a baloldaliak pedig még
nem voltak hajlandók feladni a katonai győzelem reményét.

Ami akár következetlenségnek is tűnhet Ellacuríával kapcsolat-
ban, az személyiségének egyik fontos vonására hívja fel a figyelmet.
Soha nem filozófiai elméletek vagy politikai ideológiák mechanikus
alkalmazását tartotta a feladatának, és az „ortodox” álláspont vé-
delme sem volt feltétlen célja. Egész gondolkodása és a politikai gya-
korlatot érintő követelései mindig a „megfeszített” nép valóságát
tartották szem előtt. A felszabadítást folyamatnak tekinti, és meg-
győződése szerint a politikai cselekvésnek egyetlen kritériumhoz
kell igazodnia: mi szolgál a szegények és az elnyomottak javára?
1982-ben egy valladolidi konferencián Ellacuría mindezt egészen vi-
lágosan megfogalmazta. Előadásából mind jezsuita önértelmezése,
mind Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatairól alkotott „politikai ér-
telmezése” megismerhető: „Mindössze két dolgot tartok kívánatos-
nak: először is azt, hogy szemükkel és szívükkel azok felé a népek
felé forduljanak, amelyek olyannyira szenvednek — egyesek az éhe-
zéstől és a szegénységtől, mások az elnyomástól és az erőszaktól;
azután azt szeretném, ha e megfeszített népekre tekintve elvégez-
nék Szent Ignác első imabeszélgetését a lelkigyakorlatokból (elvégre
jezsuita lennék), és megkérdeznék maguktól: mit tettem ennek a
népnek a megfeszítéséért? Mit tegyek azért, hogy megszabadítsam
a keresztjétől? Mit kell tennem azért, hogy feltámadjon?”17

Hiába követelt a nyolcvanas évek elején tárgyalásokat Ellacuría,
álláspontja visszhang nélkül maradt. Salvador tizenkét évre rette-
netes polgárháborúba bonyolódott, amely hetvenezer áldozatot kö-
vetelt, főként a civil lakosság köréből. Ebben az időszakban Ella cu -
ría fontos közéleti személyiséggé és erkölcsi tekintéllyé vált. Az
egyetemet (annak rektoraként) a kritikai és konstruktív tudat in-
tézményeként fogta fel, amely az igazságos társadalom kialakítá-
sának szolgálatában áll: „Az egyetem attól lesz keresztény, hogy
minden egyes tevékenységét a szegények melletti kiállás megvilá-
gító erejű horizontján helyezi el. (…) Az egyetemnek intellektuális
igénnyel inkarnálódnia kell a szegények között, hogy tudományos

16Ignacio Ellacuría: Utopia
y profetismo. In uő —

Jon Sobrino: Mysterium
liberationis. Conceptos

fundamentales de la
teología de la liberación.
Ed. Trotta, Madrid, 1990,

I. kötet, 393–442.

17Ignacio Ellacuría: Las
iglesias latinoamericanos
interpelan a la Iglesia de

España. Sal Terrae 3
(1982), 230.
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szószólója lehessen azoknak, akik nem tudnak megszólalni; hogy
intellektuális fedezéket biztosítson azoknak, akik az igazság és a
meg győző érvek valódi birtokosai, de igazságuk és érveik alátá-
masztására nem áll rendelkezésükre akadémiai tudományosság.”18

1989 novemberének elején Ellacuría díjat vehetett át Barcelonában
az igazságosság ügyének szolgálatáért. Jóllehet a gerillák nagyszabá-
sú „utolsó támadása” miatt pontosan ekkor egészen a fővárosig hatolt
előre a polgárháború, november 13-án Ellacuría visszatért San Salva-
dorba és az UCA-ra. November 16-án nemcsak őt gyilkolták meg, de
vele együtt öt rendtársát is: Ignacio Martín Barót, Segun do Montest,
Armando Lópezt, Juan Ramón Morenót és Joa quín Ló pez y Lópezt.
Szintén golyó végzett a házvezetőnőjükkel, Elba Julia Ra mosszal, és
Celina nevű lányával. A nemzetközi nyilvánosság felháborodással
rea gált a brutális kivégzésre, s ennek nyomására végre tárgyalóasztalhoz
ültek a szembenálló felek. Amit ragyogó intellektusával, fáradhatat-
lan és szenvedélyes szerepvállalásával Ellacuría nem tudott elérni, azt
elérte a halálával. Ily módon az UCA vértanúinak halála Jézus ke-
reszthalálának megváltó erejét szimbolizálja. A meggyilkoltak ponto-
san az erőtlenségükkel és erőszakos halálukkal változtatták meg a
történelem menetét — megváltó erővel.

A béketárgyalások nyomán kibontakozó bizalom és a remény már ré-
gen elenyészett, és az egyház pünkösdi megújulása is már régen a
múlté. Salvador történelmében van ugyan azóta fejlődés, már ami
a politikai intézményeket, a gyülekezési- és a véleményszabadságot
illeti, ám a legfontosabb kérdéssel, az igazságosság kérdésével kap-
csolatban mi sem változott. Salvador továbbra is azok közé az országok
közé tartozik, ahol a legnagyobb fokú az igazságtalan elosztás, azaz
semmi sem tudja igazolni a polgárháború iszonyatos vérontását.

1993-ban az igazságügyi bizottság ugyan néven nevezte a polgár-
háborúban elkövetett bűnöket (az emberi jogok égbekiáltó megsérté-
sét és a gyilkosságokat), de közvetlenül ezután általános amnesztiát
hirdettek, amely megakadályozta, hogy felelősségre vonják a bűnösö -
ket. Az erőszak ma teljesen irracionális és kiszámíthatatlan formában
köszön vissza. A kábítószer-maffia és a legkülönbözőbb politikai ér-
dekek hálójában vergődő fiatalkorúak bandái állandó harcban állnak
egymással, és félelemben tartják a lakosság szegény ségben élő több-
ségét, amely nem tud fegyveres egységeket állítani a saját biztonsá-
gának megőrzésére. Az ENSZ statisztikái szerint Salvador a legma-
gasabb gyilkossági rátájú országok közé tartozik (százezer lakosból
évente hetvenegyet ölnek meg, míg Ausztriában 0,9 ez a szám). 2011
szomorú rekord éve volt: több mint 4300 embert öltek meg.

El kell ismernünk, hogy az elmúlt évtizedekben drámaian meg-
változott a helyzet Salvadorban — ugyanakkor minden a régiben ma-
radt. Helytálló Ellacuríának az a paradox állítása, mely szerint az
„idők jelei” között a legfontosabb „permanens”, és az összes többit
ennek a fényében kell megítélnünk és értelmeznünk: „Ez a jel mindig

18Uo. 14.

Kitekintés: prófétai
tanúságtétel a

globalizált világban?
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a történelemben megfeszített nép, amely soha nem szűnik meg lé-
tezni, és megfeszítése mindig újabb formát ölt. A megfeszített népben
Isten szenvedő szolgája él tovább a történelemben, akit a világ bűne
továbbra is megfoszt emberi alakjától, akitől a világ hatalmai továbbra
is elragadnak mindent, sőt még az életét is elveszik, főként az életét.”19

Még mindig uralmon van az Oscar Romero heves elutasításába
ütköző „sátáni rendszer”, amely a szegényt ellenségévé teszi a sze-
génynek, a politikusok pedig még inkább a gátlástalan kapitalizmus
bábfiguráinak tűnnek, mint korábban. Bármily drámai válságokba
sodródik is a kapitalizmus, még a gondolata is reménytelenül illu-
zórikusnak és irreálisnak tűnik annak, hogy hosszú távon radikálisan
másféle „motorja” is lehet a történelemnek. Ezek között a körülmé-
nyek között az egyház és a teológia nagymértékben „depolitizáltnak
mutatkozik” — akár a történelemnek hátat fordító pünkösdista ten-
denciákkal, akár az ortodoxia reakciós bástyájának szerepét magára
öltve, akár finomkodó esztéticizmusba menekülve.

A globalizáció kontextusában Salvador olyan mikrokozmosznak
tekinthető, amelyben pontosan megfigyelhető az egész világ állapota.
Az ország határain belül kicsiben ugyanaz a dráma játszódik le, amely
az egész bolygót ízekre szedi és a szakadék felé hajszolja. A mikro- és
a makrokozmosz visszafordíthatatlan összefonódása miatt a helyzet
ma már reménytelenül átláthatatlan. A hetvenes években még egyér-
telmű volt, hogy harcot kell vívni a földbirtokok igazságosabb fel-
osztásáért és a katonai diktatúra ellen, ma viszont már nem tudni, mit
kellene tennünk annak érdekében, hogy a „megfeszített nép” javára
változtassunk a helyzeten. A globalizált világ körülményei között
könnyen hisztérikus csapkodássá torzulhat a prófétai vád megfogal-
mazása, és egyidejűleg erőtlen rezignációba is fúlhat.

Ennek ellenére a salvadori próféták és vértanúk ösztönző erővel hat-
nak és reményt keltenek. Bátorsággal, kreativitással és életük feláldo-
zásával viszonyultak a saját korukhoz — és ma a keresztényeknek
ugyan ez a feladatuk. Meg kell térniük, szakítaniuk kell a „növekedés”
és a sikerkényszer halálos spiráljával, közösséget kell vállalniuk a sze-
gé nyekkel — és nemcsak egyéni „különutas” megoldásként, hanem
poli tikai dimenziókban; prófétai bátorsággal rá kell mutatniuk, mi nincs
rendben a világban; minden elérhető intellektuális forrást igénybe kell
venniük olyan hatékony stratégiák kialakításához, amelyek segítségével
megválthatók keresztjüktől az éhezés és az erőszak áldozatai. Ma nagy-
jából így foglalhatnánk össze Jézus követésének lényegét. Ily módon
megszüntethető lenne a jámborkodásában teljesen ártalmatlanná vá -
ló egyház jelentéktelensége, s életszeretőbbé és emberibbé lenne ala-
kítható a világ. Ellacuría bízott abban, hogy „megfordítható a történelem
kereke”, de reményét ő is csak „a hit néma aktusával” tudta fenntar-
tani: „Csak az utópia és a remény móduszában tudunk hinni, csak így
tudunk elég bátrak maradni ahhoz, hogy a világ minden szegényével
és elnyomottjával vállvetve megpróbáljuk megállítani és új irányba
indítani a történelem menetét.”20

19Ignacio Ellacuría:
Discernir el „signo” de los

tiempos. In uő: Escritos
teológicos. UCA Editores,

San Salvador, 2000,
II. kötet, 133–135.

(= Diakonia 17 [1981], 58.)

20Idézi Jon Sobrino:
Ignacio Ellacuría, el

hombre y el cristiano.
Centro Monseñor

Romero, UCA, San
Salvador, 2001, 6.
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