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30 éve, 1980. március 24-én gyilkolták meg Oscar Romero salvadori érseket;
2009. november 16-án volt 20 éve, hogy meggyilkolták Ignacio Ellacuría sal-
vadori jezsuita teológust és öt rendtársát; és tavaly augusztus 27-én volt 10 éve,
hogy meghalt Helder Camara, a brazíliai Recife és Olinda érseke: valamennyi-
en a szegények valódi felszabadításáért küzdöttek. A három kerek évforduló al-
kalmából emlékezünk rájuk az alábbi írásokkal.

Oscar Romero – az ellentmondás jele
El Salvadorban sokak számára mind-

máig a remény és a bátorság forrása a
vértanú püspök. Errõl tanúskodik,
hogy számos nyomorúságos kunyhó-
ban ott van a képe a falon. Ezzel
szemben a hatalmasok és gazdagok
többsége számára Romero érsek még
mindig botránykõ, s az általuk ellen-
õrzött médiumokban megpróbálják
agyonhallgatni, legrosszabb esetben
pedig õt teszik felelõssé az 1980-tól
1992-ig zajlott polgárháborúért, amely-
nek 75 000 halottja volt. Abban, aho-
gyan Romeróval és örökségével bán-
nak, megmutatkoznak El Salvador
politikai, társadalmi és egyházi el-
lentmondásai.

Megakadályozott
igazságosság

El Salvadorban mindmáig nem
tisztázták bíróságilag Romero meg-
gyilkolását, miközben meglehetõs
biztonsággal lehet tudni, kik voltak a
tettesek és megbízóik. Az igazságke-
resõ bizottság 1993-as jelentésében
feketén-fehéren el lehetett olvasni,
amit addig csak suttogva lehetett
mondogatni: „Teljesen nyilvánvaló,
hogy a korábbi õrnagy, Roberto
D’Aubuisson adta ki a parancsot az
érsek meggyilkolására, és pontos uta-
sításokat adott biztonsági szolgálata
»halálbrigádként« mûködõ tagjainak,
hogyan kell megszervezni és ellen-
õrizni a gyilkosságot.” Ám e beszá-
moló nyilvánosságra hozatala után öt
nappal egy elsietett, s ráadásul alkot-
mányellenes amnesztia szõnyege alá
söpörték a polgárháború minden bûn-
cselekményét. Jellemzõ, hogy a Ro-
mero-ügyben 2004 augusztusában-
szeptemberében, az USA-ban folytat-
ták az elsõ bírósági eljárást, polgári
per keretében. Ennek során távollét-
ében bûnösnek mondták ki az 1987
óta az USA-ban élõ Alvaro Savariát,
a gyilkosság egyik fõszereplõjét, és
tízmillió dollár kártérítésre ítélték.

Roberto D’Aubuisson 1981-ben hoz-
ta létre a szélsõjobboldali Republikánus

Nemzeti Szövetséget (ARENA). 1988
óta megszakítás nélkül ez adja a kor-
mányt. Arturo Rivera y Damas érsek
az 1994-es választások elõtt kijelen-
tette: katolikus hívõ nem szavazhat
arra a pártra, amelyet Romero gyilko-
sa alapított, s amely máig is hõsként
ünnepli a gyilkost. A politikai jobbol-
dal újabban megkísérli, hogy nemzeti
mítoszt csináljon az 1991-ben meg-
halt D’Aubuissonból, azt tisztelve
benne, aki megõrizte az országot a
kommunizmustól. Az egyik legna-
gyobb példányszámú napilapban, a
Diario de Hoy-ban 2004-ben megje-
lent ezzel kapcsolatban egy több hét-
re elosztott, nyolcrészes melléklet,
amelyben a hazára vonatkozó, állító-
lagos történelmi érdemeit fejtegették.

Társadalmi szakadás

Romero prófétai módon pellengé-
rezte ki az El Salvador-i társadalmi
igazságtalanságokat. Az ország prob-
lémáinak gyökerét õ abban látta, hogy
egészen kevesek mindent birtokolnak,
sokan pedig semmit. Egyszer ezekkel
a szavakkal fordult a gazdagokhoz:
„Húzzátok le gyorsan ujjaitokról a
gyûrûket, különben eljön a nap, ami-
kor levágják a kezeteket!” Ez egyálta-
lán nem erõszakra való felszólítás
volt, hanem az El Salvadorban dúló
erõszak okainak borotvaéles elemzé-
se. Az igazságtalansággal szemben
megfogalmazott prófétai vádjainak jó
része a mai helyzetre is érvényes, hi-
szen El Salvador lényegileg még min-
dig két osztályra bomlott ország: az
egyik oldalon a szupergazdag felsõ ré-
teg áll, amely hasznot húzott a polgár-
háború utáni újjáépítésbõl és gazdasá-
gi növekedésbõl, a másik oldalon pe-
dig a népesség nagy többsége, amely
semmit sem tapasztalt meg a béke
nyereségébõl, s egyre nagyobb nyo-
morba süllyed. Az ENSZ legújabb
adatai szerint 1,3 millió salvadorinak
napi egy dollárnál kevesebb jövede-
lemmel kell megküzdenie az életben
maradásért.

A felsõ és az alsó rétegek
egyháza

Már Romero életében is tükrözõd-
tek a katolikus egyházban a társadalmi
ellentmondások és szakadékok. Az ér-
sek különösen a pápai nuncius és –
Arturo Rivera y Damas kivételével –
püspöktársai ellenségeskedésétõl szen-
vedett. Az El Salvador-i katolikus
egyház ma is ellentmondásos képet
nyújt. Ez szimbolikusan megmutatko-
zik a fõváros székesegyházán, amely
valójában két templomból áll: a ragyo-
gó kõpadlózattal és egy túlméretezett
csillárral ékeskedõ „felsõ” templom-
ból, ahol az Opus Dei-hez tartozó Fer-
nando Sáenz Lacalle érsek misézik, s a
Romero sírját magában foglaló kripta
„alsó” templomából, amely a kata-
kombákra emlékeztet, s amelyben
vasárnaponkint azok a közösségek
jönnek össze istentiszteletre, amelyek
Romero örökségéhez kötõdnek, és hû-
ségesek ahhoz.

Ellentmondások jellemzik Romero
boldoggá avatási eljárását is, amely
1990-ben indult el. Miután Romero
ellenfeleinek nem sikerült eleve meg-
akadályozniuk a boldoggá avatási el-
járást, megpróbálták meghamisítani
alakját, és összemosták érseki elköte-
lezettségét és állásfoglalásait azok-
kal, amelyek megtérése elõtt jelle-
mezték. „Jámbor, híveirõl hõsies sze-
retettel gondoskodó püspöknek” nyil-
vánították, de a nyilvánvaló szándék
az volt, hogy a szegények iránti kari-
tatív gondoskodását állítsák elõtérbe,
és semmibe vegyék azt, hogy prófétai
módon kipellengérezte az igazságta-
lanságokat.

Idõközben újabb akadályokat állí-
tottak a gyors boldoggá avatás útjába.
Romero ellenfelei mindmáig befo-
lyásos állásokat töltenek be a Vati-
kánban, El Salvadorban pedig még
mindig élnek a felsõ réteg azon tagjai,
akik pezsgõvel koccintottak meggyil-
kolásának hírére, ahogyan például
Roberto D’Aubuisson körének tagjai,
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Romero: A salvadori fiatalok példaképe
„Egy kislány egyszer azt mondta nekem: »Engedje meg,

hogy mi, gyerekek és fiatalok barátunkként köszöntsük
Önt!« Ennél szebbet nem mondhattak volna nekem”
(1978).

A meggyilkolt salvadori érseket, Oscar Romerót elté-
rõen értékelik: Egyesek számára Monseñor Romero élete
és vértanúsága az a történelmi esemény, amely a 75 000
áldozatot követelõ polgárháború elõtt kezdõdött. Szá-
mukra pusztán a múltról van szó. Mások elvetik Romerót
mint politikai agitátort, aki nem felelt meg püspöki szere-
pének. Ezzel szemben léteznek olyan emberek, akik is-
merték õt, vagy – mint mi, fiatalok – nem ismerték õt sze-
mélyesen, de Romero múltjából a jövõbe tekintenek, és
elsõsorban Isten szolgáját látják benne. Számunkra, fia-
talok számára õ az a próféta, aki ugyanabban a szellem-
ben beszél, vádol, vet el és épít, mint Jeremiás, illetve
ugyanannak a küldetésnek az elkötelezettje, mint a Názá-
reti Jézus.

Naponta 200 fiatal hagyja el az országot

Számunkra, fiatal keresztény lányok és fiúk számára
Romero próféta, tekintettel annak a kormánynak a szociál-
politikájára, amely „kemény kézzel” meg akarja semmisí-
teni a fiatalok bandáit, mivel a társadalmi rend stabilitásá-
ra leselkedõ veszélynek, csempészeknek, drogkereskedõk-

nek, gerilláknak tekinti ezeket. Nem vallják be, hogy ezek
a csoportok az alacsony társadalmi kiadások, a hiányos
oktatási esélyek és a hiányzó szabadidõ-lehetõségek kö-
vetkeztében is léteznek. Az igazságtalan gazdasági rend-
szer naponta kétszáz fiatalt késztet arra, hogy munkát ke-
resve elhagyja az országot. Meglehet, kissé ironikusan
hangzik, hogy a felé az észak-amerikai állam felé fordul-
nak, amely társfelelõse a 12 éves polgárháborúnak. Nem-
igen követhetõ számunkra, amikor közgazdászok azt
mondják, hogy az ország fejlõdésének jót tesz, hogy az
USA-ban letelepedett salvadori nõk és férfiak pénzt utal-
nak át hazájukban maradt családjuknak. Ezek a pénzátuta-
lások az otthoni rokonok puszta létfenntartását szolgálják.
A hozzátartozók aggódnak, amikor övéik kusza utakon,
teherautókban elrejtõzve, embercsempészeknek kiszol-
gáltatva az USA-ba indulnak. Ha a kivándorlók eljutnak
az USA-ba, csak ideiglenes tartózkodási engedélyt kap-
nak, és ki vannak téve a kitoloncolás állandó veszélyének.
A pénzátutalásokat hasznosnak tekintik – de hogy milyen
emberi tragédiák állnak mögötte, arról rendszerint nem
vesznek tudomást.

Lehetséges egy másik El Salvador

Az említett szempontok azt a meggyõzõdést ébresztet-
ték bennünk, „Romero mellett álló fiatalokban”, hogy le-

akik kitervelték a gyilkosságot. To-
vábbá azt állítják, hogy Romerót bi-
zonyos egyházi és politikai csoportok
manipulálták.

Romero teológiai inspirációja mel-
lett áll ki a Közép-Amerikai Egye-
temnek az õ nevét viselõ teológiai
központja, amely a latin-amerikai fel-
szabadítási teológia egyik legfonto-
sabb központjává vált. Konzervatív
egyházi körök évek óta hangoztatják,
hogy a felszabadítási teológia halott,
ennek azonban eleven cáfolata a
Centro Monseñor Romero a maga ok-
tatási és kutatási tevékenységével,
valamint publikációival. 2005. már-
cius végén nemzetközi teológiai
szimpoziont tartottak itt Oscar Rome-
ro halálának 25. évfordulója alkalmá-
ból. Romero mai jelentõségérõl Gus-
tavo Gutiérrez, a felszabadítási teoló-
gia atyja beszélt.

Romero aktualitása

Ahogy a nagyító gyûjti össze a fény-
sugarakat, úgy összpontosultak El Sal-
vador ellentmondásai a következõ ese-
ményben: 2004. november 29-én szen-
telték fel a Simán cég egyik új áruhá-
zát, amely a maga luxusfelépítésével

és 10 000 négyzetméteres értékesíté-
sei területével példátlan Közép-Ame-
rikában. Az avatáson a legfontosabb
állami méltóságok, a gazdasági oligar-
chia és a diplomáciai testületek képvi-
selõi adtak randevút egymásnak. Elías
Antonio Saca elnök nem tudta, hogyan
törje össze magát a Simán kereske-
dõ-dinasztia magasztalására mondott
himnuszokkal. A fogyasztás templo-
mát Fernando Sáenz Lacalle érsek ál-
dotta meg.

Ettõl az áruháztól csak néhány száz
méterre nyomorúságos kunyhókban
tanyáznak az emberek. Õk aligha
lesznek valaha is a luxusáruház ve-
või, s a fegyveres õrök alighanem már
a bejáratnál feltartóztatnák õket. Ro-
mero érseknél nem nehéz ide illõ
mondatokat találni: „Nálunk még ma
is kegyetlen igazságot fejeznek ki a
próféták rettenetes szavai. Nálunk is
léteznek azok, akik »pénzért adják el
az ártatlanokat, és egy pár szandálért
a szegényeket«, azok, akik erõszakot
erõszakra, és rablást rablásra halmoz-
nak palotáikban, akik porba tapossák
a szegényeket, akik gondoskodnak
arról, hogy az erõszak országa jöjjön
létre, miközben õk elefántcsont-

ágyakban hemperegnek, egyik házat
a másik után szerzik meg, s egyik da-
rab földet a másik után tulajdonítják
el, míg az egész országot nem birto-
kolják és egyeduralkodóvá nem vál-
nak.”

Ebben a helyzetben el nem veszíte-
ni a reményt – ez már Romero számá-
ra is súlyos kihívás volt. Ám az egy-
ház egyik legfontosabb feladatát ab-
ban látta, hogy mindenek ellenére
fenntartsa a változások reményét.
Nem prédikált olcsó reményt. Izrael
prófétáihoz hasonlóan abban bízott,
hogy Isten minden pusztuláson, min-
den hûtlenségen és katasztrófán ke-
resztül mégiscsak üdvösségre vezeti
népe történelmét. Reményének egyik
legismertebb megfogalmazása így
hangzott: „Ezeken a romokon fog fel-
ragyogni az Úr dicsõsége.” Így moti-
vál és lelkesít Oscar Romero mind-
máig sokakat El Salvadorban és vi-
lágszerte arra, hogy küzdjenek egy
igazságosabb és emberibb világért.

Martin Maier

Forrás: RomeroZeitung, 2005. március

A Szerzõ a San Salvador-i jezsuita
egyetem vendégtanára. A 80-as
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hetséges „egy másik El Salvador”. Ébren akarjuk tartani a
püspök gondolkodásmódjának emlékét, az evangélium fé-
nyében akarjuk tanulmányozni a valóságot, és a felszaba-
dítási teológia hármas alapelvéhez akarunk igazodni:
„Látni, ítélni, cselekedni!” 2004. október 23-án a „Rome-
ro mellett álló fiatalok” meghirdették a különbözõ egyház-
községek, lelkipásztori csoportok, iskolák, egyetemek és
más egyházak fiataljainak „elsõ ökumenikus nemzeti ta-
lálkozóját”. Több mint 4000 résztvevõ beszélgetett a kü-
lönféle lehetõségekrõl, hogyan is lehetne megközelíteni a
salvadori fiatalok problémáit.

Az alábbiakban néhány olyan, Monseñor Romerótól
vett idézetet közlünk, amelyek szerepet játszottak ezen az
elsõ ökumenikus találkozón.

A nemek egyenlõsége és a fiatalok
„Csodálkoztak, hogy egy szamaritánus nõvel beszélget,

mivel a nõ méltatlannak tûnt arra, hogy férfivel beszéljen.
Jézus tudja, hogy valamennyien egyenlõek vagyunk, nem
pedig görögök, zsidók, férfiak vagy nõk; valamennyien Is-
ten gyermekei vagyunk. Krisztus világossá tette a nõk
nagyságát, csak a férfiak sovinizmusa nem érzékeli a nõk
nagyszerûségét” (1980).

Ifjúság és környezet
„Tudjátok, hogy beszennyezik a levegõt, a vizet, min-

dent, amivel érintkezésbe kerülünk, s amibõl élünk. Noha
rászorulunk a természetre, egyre nagyobb károkat oko-
zunk benne – holott Istentõl származó kötelezettségünk a
természet megõrzése. Hitünk kötelez arra, hogy ne hanya-
goljuk el még jobban környezetünket” (1979).

Ökumené
„Van egy kritériuma annak, hogy Isten közel van hoz-

zánk, és nem áll távol tõlünk. Mindaz, aki gondoskodik az
éhezõkrõl, a mezítelenekrõl, az eltûntekrõl, a megkínzot-
takról, a rabokról, mindazokról, akik szenvednek, közel
áll Istenhez” (1978).

A szabadkereskedelmi szerzõdések
„Mindenekelõtt a gazdagság abszolutizálását vádolom.

Ez nagy baj El Salvadorban. A gazdagság, a magántulaj-
don mint érinthetetlen, abszolút valóság. Nem igazságos,
hogy keveseknek mindenük megvan, és azt oly módon ab-
szolutizálják, hogy senki sem nyúlhat hozzá, miközben a
nagy többséget az éhezés fenyegeti” (1979).

Erõszak, fiatalok bandái és a törvény
„A törvény olyan, mint egy kígyó. Azokat harapja meg,

akiknek nincs cipõjük” (1978).

A „Romero mellett álló fiatalok”
ökumenikus hálózata

Ezen ökumenikus hálózat megalapítása mögött az az el-
gondolás áll, hogy az ország minden tájáról tapasztalat-
cserére hozza össze azokat a fiatalokat, akik azonosulnak
Romero gondolkodásával. Miért éppen Monseñor Rome-
rót választjuk a 21. században az igazságosabb élet példa-
képének az ifjúság számára? Azért, mert a fiatalok szem-
besülnek az olyan problémákkal, mint az erõszak, a re-
ménytelenség, az önazonosság és az értékek keresése, a
múlt hiányos feldolgozása, a szegénység és a társadalom
peremére szorulás. A szegénység és a reklámok materia-
lizmusának ellentéte indokolja, hogy valami mást keres-
sünk.

Itt kezdõdik egyfajta prófétai fejlõdés lehetõsége a sal-
vadori ifjúság számára. A keresztény értékek szerinti élet
modelljét keressük, amelynek segítségével jobban megis-
merhetjük a valóságot. Monseñor Romero példája az igaz-
ságosabb élet ihletõje számunkra.

A salvadori ifjúság számára Monseñor Romero igazi pró-
féta, nem pedig politikus. A prófétának az a szerepe, hogy
feltárja az igazságtalanságokat és az embertelenséget. A pró-
fétának nem csupán a sebes pontra kell helyeznie ujját, ha-
nem megtérésre is fel kell szólítania. Csak a megtérés teremt
nagyobb igazságosságot és több jogot, és védi meg a gyen-

géket és elhagyottakat.

Monseñor Romero nem

csupán kipellengérezte

a nép elnyomását és

megalázását, hanem

vigasztaló szavával

napról napra segíti az

embereket, és arra ösz-

tönöz minket, hogy Is-

ten országáért dolgoz-

zunk.

Mónica T. M. Peña

és Samuel Anzora

Forrás: RomeroZeitung,
2005. március

Mónica T. M. Peña és
Samuel Anzora szer-
vezte a „Romero mel-
lett álló fiatalok” meg-
mozdulásait Oscar A.
Romero meggyilkolá-
sának 25. évfordulója
alkalmából, együttmû-
ködve az El Salvador-i
Monseòor Romero Ala-
pítvánnyal.


