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“Egy kalitkában lévő madár is tud
énekelni” vallja az Indiában
bebörtönzött Swamy atya

Stan Swamy atya ragyogása cseppet sem veszít erejéből, pedig már több
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mint 100 napja van a rácsok mögött Bombay-ben (India). A szabadon
bocsátását követelő mozgósítás sem gyengül. A nyolcvanhárom éves
jezsuita atya «maoista lázadókkal» való állítólagos kapcsolata miatt került
börtönbe. A Fides hírügynökséghez eljutott egyik levelében arról írt, hogy
az erős szolidaritás «hatalmas erőt és bátorságot adott neki, különösen
mivel a börtönben az egyedüli biztos dolog a bizonytalanság».
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Az atya leírja a többi fogvatartott helyzetét is. Ők gazdaságilag szegény és
társadalmilag elszigetelt közösségből származnak, akik most a bírósági
tárgyalásra várakoznak. «Sokan közülük azt sem tudják, hogy mivel vádolják őket.
Nem látták a vádiratukat, és jogi vagy más típusú segítség nélkül évekig
maradnak börtönben» – írja. De akármilyen nehéznek is tűnik, «ez az állapot
testvériséget és szolidaritást teremt közöttünk» – magyarázza az atya. «Úgy
érezzük, hogy közelebb kerülünk egymáshoz és támogatjuk egymást ebben a
nehéz helyzetben». Felidézve sorra az imádság erejét, a szolidaritást és a
testvériség kötelékét a foglyok között hozzáteszi : «A kalitkában lévő madár csak
énekelni tud».
Egy tábla Stan Swamy jezsuita atya képével, a letartóztatása elleni tüntetésen az
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indiai Jharkhand államban 2020. október 21-én.
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Az indiai kormánynak tett helyzetjelentéseket és a szabadon bocsátásra vonatkozó
kérelmeket ugyan nem vették figyelembe; de Arturo Sosa atya, a Jézus
Társaságának generálisa hangüzenetet tett közzé, amelyben odaadással beszél
Swamy atya töretlen elkötelezettségéről. «A legszegényebbek közül is a
legszegényebbeknek szentelte egész életét: a bennszülött adivasi és dalit
törzseknek. Ő a hangtalanok, a hang nélküliek hangja. Szembekerült a
hatalmasokkal és megmondta nekik az igazságot. Elkötelezte magát a
kisebbségek alapvető jogainak védelme mellett».
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Az idős Swamy atya ártatlanságát hangsúlyozva és törékeny egészségi állapotára
is utalva – az atya Parkinson-kórban is szenved – a Jézus Társasága nemzetközi
felhívást indított, követelve az atya azonnali szabadon bocsátását.
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Fordította: Hegedüs Katalin
Forrás: aleteia.org
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