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Viták a felszabadítás teológiája körül

A szegénység megtapasztalása

Aki csak nagyjából is hallott a felszabadítás teológiájáról, tudja, hogy nem pusztán
elméleti kérdésekről. az íróasztalnál vagy az előadótermekben kifejtett vélemények
ről van szó. A háttérben az a nagy társadalmi és gazdasági eltolódás áll, amit a nagy
részt katolikus Latin-Amerika népei átélnek, s ami a harmadik világban végbemenő

népszaporodás miatt még kirívóbbá válik. Ilyen körülmények között azon sem cso
dálkozhatunk, ha az idevágó irodalmat és a vele kapcsolatos mozgalmat az érzelmek
és szenvedélyek is fűtik. Csak egy jellemző példa. Amikor 1984-ben megjelent a római
Hittani Kongregációnak, illetve Ratzinger bíborosnak a hivatalos állásfoglalása a fel
szabadítás teológiájával kapcsolatban, a latin-amerikai szerzetes testvérpár, Clo
dovis és Leonardo Boff így reflektáltak rá: "A bíboros a felszabadítás teológiájának
keletkezésére vonatkozólag az okokat ezekben látja: a szegénység és az elnyomatás
erkölcsi kihívása, a zsinat utáni teológia új helyzete, továbbá a világháború utáni kor
kulturális beállítottságának marxista árnyalata. De nem veszi figyelembe a szegény
tömegek lelki tapasztalását, ami a felszabadítás teológiájának igazi szülőanyja volt. A
bíboros előadásából nem érződik, hogy beleélné magát a szegények helyzetébe, pe
dig ezt el lehetne várni. Igaz, hogy írása elején utal arra a felelősségre, amelyet a
keresztény embereknek és főleg az egyháziaknak hordozniuk kell a szegények és el
nyomottak sorsa iránt, de utána nincs több pozitív szava. Pedig ha a felszabadítás
teológiájában egyáltalán van az evangéliumtól inspirált cél, az a szegények ügye.
Valójában azt kell mondaní, hogy a felszabadítás teológiája nem más, mint a szegé
nyeknek a hitből megfogalmazott kiáltása. Aki ezt nem hallja meg, az nem találja meg
az utat a felszabadítás teológiájáról szóló vitához." (Idézve: N. Greinacher: Konflikt in
der Theologie der Befreiung, 1985, 183.)

Azt senki sem vonja kétségbe, hogy a szegények lelki tapasztalását és kiáltását meg
kell hallani. Az igazságosság és a szeretet kötelez a nyomor elleni küzdelemre. A vitás
kérdés inkább az, hogya "szegénység megtapasztalása" mennyiben lehet belső alkotó
eleme a teológiának. A teológia a kinyilatkoztatáson alapuló hitnek a tudományos
reflexiója. Kétségtelen, hogy az emberi szituáció ösztönzést adhat arra, hogy felismer
jük az "idők jeleit", és keressük azokra a választ a kinyilatkoztatásból. De egészen
más, ha az emberi szituációt fogjuk fel úgy, mint Isten üzenetét és a kinyilatkoztatást
aszerint akarjuk értelmezni. Azzal is tisztában van mindenki, hogya teológia nem
oldhatja meg a latin-amerikai népek szociális és gazdasági problémáit. A felszabadí
tás teológusai mégis úgy gondolják, hogy tanításukkal és mozgalmukkal egy alapvető

problémát megoldhatnak: felszámolhatják a gyarmatosításból fennmaradt függösé
get, és visszaadhatják népüknek a függetlenség és a szabadság érzését, hogy maguk
vehessék kezükbe sorsuk irányítását. Az elmaradottság igazában emberi probléma,
nem gazdasági. Az uralkodó rendszer elnyomja az embert és elveszi tőle a lehetősé

get, hogy "több ember" legyen. Ezért kell különbséget tenni a modernizálás és a fejlő

dés között. A gazdasági élet modernizálása még nem jelenti az általános fejlődést. A
függésben levő országok ipari modernizálása lehet manipuláció, ami csak a kiváltsá
gosak érdekeit szolgálja. Személyes kibontakozás viszont csak akkor jön létre, ha a
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nép maga veszi kezébe sorsának irányítását, és döntései sajátos szükségleteiböl és
adottságaiból fakadnak.

A hatvanas évektől kezdve Latin-Amerikában a gondolkodó emberek és a vallásos
célzatú csoportosulások egyre hangosabban adtak kifejezést a függőségi állapotuk
elleni tiltakozásnak. Ehhez hozzájáruIt a II. Vatikáni zsinat szelleme is, amely kinyil
vánította, hogy az egyházon belüli mozgalmaknak és teológiai reflexióknak megvan a
maguk társadalmi, politikai és gazdasági háttere. Hiszen a hívő ember is benne él a
konkrét közösségben. Az ember a maga egyéni és közösségi adottságaiban éli meg
hitét, az Istennel és az embertársakkal fennálló kapcsolatát. Ha pedig látja az igazság
talanságokat, akkor a hit problémái is fájdalmasabban jelentkeznek. Korábbi ismer
tetések már rámutattak ezekre a bajokra. Emlegették a faji megkülönböztetést, a kapi
talizmus túlkapásait, a katonai diktatúrák eröszakoskodásait, a kiváltságos csoportok
hatalmi helyzetét. az emberi jogok semmibevételét, a külföldi tőke kizsákmányoló ten
denciáját stb. Biztos, hogy a latin-amerikai államok sok gazdasági segélyt kaptak pél
dául azEgyesült Államoktól. De a rendezetlen belső viszonyok között a segélyek elosz
tása és befektetése körül sok visszaélés történt, ami által a gazdagok még gazdagabbak,
a szegények még szegényebbek lettek, s függőségük is nagyobb lett.

A bázisközösségek és a szociális problémákkal foglalkozó teológusok tehát eljutot
tak oda, hogya kapitalista államok növekvő gazdagsága és a latin-amerikai népek
nyomora között oksági összefüggés van. A megállapítás már a latin-amerikai püspö
kök 1979. évi puebiai konferenciáján is elhangzott: "Azok a mechanizmusok, amelyek
nem igazi humanizmuson nyugosznak, hanem csak anyagi célokat követnek, azok
nemzetközi síkon a gazdagokat még gazdagabbá teszik, de a szegények számlájára,
akiknek nyomora egyre nő." A katolikus értelmiségi csoportok hivatkozhattak VI. Pál
"Populorum progressio" kezdetu enciklikájára, amely világosan kimondja, hogy
"Isten a földet minden értékével együtt minden embernek és minden népnek szánta,
ezért a teremtett javakat megfelelő arányban kell elosztani az igazságosság vezetése
alatt, s ugyanakkor a szeretet követelményének is eleget kell tenni".

Ortodoxia és ortopraxis

A felszabadítás teológiája együtt bontakozott ki a bázisközösségekkel, amelyek
elkötelezték magukat a politikai akciókra, és vállalni akarták az ezzel járó kockázatot.
Innen érthető, hogy a felszabaditás teológiájának jelszava a megfelelő cselekvés, az
ortopraxis lett, s a teológiai igazságot, az ortodoxiát ebből vezette le. Hatása nem
maradt el, sem a közvéleményre, sem az egyházi vezetőségre. A püspökök medellíni
(Kolumbia, 1968) konferenciája is úgy nyilatkozott, hogy az egyház a szegények párt
ján van, s követelték a társadalmi átalakulást. VI. Pál "Evangelii nuntiandi" körirata
is kapcsolatot lát az emberi felszabadítás és a Krisztus által hozott üdvösség között.
De egyúttal óv attól, hogy az egyház küldetését csupán evilági programnak lássuk.
Az egyház az üdvösség eszköze és hirdetője, de életét nem szabad úgy elspiritualizál
ni, hogy ne törődjön az emberek földi problémáival. - Úgy látszik azonban, hogy ezt a
két feladatot a felszabadítás teológusai nem tudták egyensúlyba hozni, s ez maradt a
további viták forrása.

A felszabadítás teológiáját mint rendszert legjobban a perui teológus, Gustavo
Gutiérrez foglalta össze. Szerinte minden teológia valamilyen praxis kifejezése. A fel
szabadítás teológiája ezért tudatosan előtérbe helyezi az ortopraxist az ortodoxiával
szemben, s ezzel emeli ki a cselekvés jelentöségét, A "felszabadítás teológiája" két
szava közül a hangsúly a felszabadításon van, nem a teológián. Ezzel függ össze az
üdvösség értékelése is. Az üdvösség nemcsak valamilyen' természetfölötti, hanem
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egyúttal földi valóság is. Az eviláginak és a túlviláginak van összefüggése. A bűn nem
csak a túlvilági üdvösséget akadályozza, hanem benne van a szakítás Istennel és az
emberi közösséggel. A túlvilágot nem úgy kell értékelni, mint "igazi életet", hanem
úgy, mint a jelen élet teljességét és átformálását. A megváltás ennek a világnak adta
meg az igazi értelmét és benső fontosságát, s a felszabadító tevékenységgel ezt kell
felszínre hozni. A Bibliából kiemelik azokat a szövegeket, amelyek az ember földi fel
szabadítására vonatkoznak. Fő témájuk az Egyiptomból való kiszabadítás. A teremtés
és a kivonulás ószövetségi témájának az Újszövetségben megfelel a megváltás mint új
teremtés. Jézus mint próféta bírálta korának vallási és társadalmi berendezkedését, s
ezt az egyházi teológiának is át kell vennie. Mivel továbbá a felszabadítás teológiája a
konkrét társadalmi elnyomásban és kizsákmányolásban gyökerezik, azért magától
értetődik, hogy ez a teológia a maga szituációját nemcsak a mindennapi profán
tapasztalás alapján írja le, hanem a társadalomtudomány segítségével analizálja is. A
társadalomtudomány azonban nem bevezető lépcső a teológiai gondolkodáshoz,
hanem magának a teológiának alkotóelemévé válik. Ez azt jelenti, hogy a teológia
átveszi a marxista szociológia fogalmait: társadalmi osztályharc, elidegenedés, prole
tariátus, kizsákmányolás - s ezek a szavak teológiai értelmezést kapnak. - A bírálók
viszont éppen azt teszik szóvá, hogy ezzel a Krisztus által hozott megváltás - amely
magában foglalja a jelen élet megszentelését és a túlvilági üdvösséget - leszükül
valamilyen politikai vagy társadalmi folyamattá. - Maga Gutiérrez is elismeri, hogy
például az osztályharc az egyház egységével és a szeretet egyetemességével kapcso
latban problémákat vet fel, mégis olyan valóságnak tartja, amely előtt az ember nem
állhat meg közömbösen, Akik az osztályharc tényét tagadják, azok már az uralkodó
osztály mellett kötelezték el magukat. Az ilyen megállapítás érthető abból, hogy a
felszabadítás teológiájának végső célja a politikai és társadalmi akció létrehozása,
amely az elnyomott tömegeket felszabadítja a kizsákmányoló hatalom alól.

A fiatalabb generációhoz tartozó Leonardo Boff még tovább megy a társadalom
elemzésében. Nála még jobban felismerhető,hogy a marxista kategóriákat alkalmaz
za. Legvitatottabb könyve, "Az egyház mint karizma és hatalom" 1981-ben jelent meg.
A szerzőt az a szándék vezette, hogy bemutasson egy olyan egyházképet, amely egé
szen a latin-amerikai felszabadítás szolgálatában áll. Az újkori teológiában mindunta
lan találkozunk a karizma és az intézmény kapcsolatával, vagyis annak bemutatásá
val, hogy az egyházi struktúra mennyiben fejezi ki a Szentlélek által adott kegyelem
müködését. Boff nem annyira a belső, megszentelő kegyelemre gondol, hanem azok
ra a karizmákra, amelyek a közösség életét befolyásolják és irányítják. Tehát nála is a
praxis áll előtérben, nem a hit. Azt akarja megfogalmazni, hogy milyen választ kell
adnia az egyháznak arra a kihívásra, amit Latin-Amerikában a keresztény lakosság
háromnegyed részének mérhetetlen szegénysége jelent.

A választ igazában már megfogalmazták azokban a bázisközösségekben. amelyek
elkötelezték magukat a politikai, társadalmi és gazdasági felszabadítás mellett. Ben
nük az egyház mintegy "aluiróÍ" újra létrejött, mint a szegények egyháza. Ez a kovász
szerepét tölti be, dinamizmussal hatja át az egész egyházat és nem engedi, hogy a gaz
dagok szolgálatában álljon. Boff az egyházban levő hagyományos tisztségeket és hivata
lokat olyan élesen bírálja, hogy abban akárhányszor túltesz a külső ellenfeleken is. 
Kétségtelen, hogy az egyháznak is megvan az emberi arculata, s a hierarchia képvise
lőiben is jelentkezett az anyagiasság és a hatalomvágy. De az egyház a maga egészében
akkor is az üdvösség eszköze volt, és mint természetfölötti jel képviselte az evangélium
ban meghirdetett üdvösséget. - Boff külön vádja az, hogy az egyház klerikális volt, el
zárkózott a nép szociális bajaitól, és a világot csak úgy tekintette, mint profán valósá
got, amit meg kell téríteni. Mindent egybevetve Boff szerint az egyházban meghiúsult a
Krisztustól adott küldetés, és most azt kell visszahozni.
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Boffnak ez a hangneme kétségtelenül túlzás, és sok olyan hívőt és teológust elidege
nített magától, akik őszinte hívei voltak a felszabadítási törekvésnek. A könyv egyik bí
rálója, Medard Kehl megjegyzi: "Ez nem azoknak a latin-amerikai szegényeknek és kis
embereknek a hangja, akik egyes egyháziak bűnei és hibái ellenére mégis otthon érzik
magukat az egyházban és támaszt találnak benne." (Lásd Mérleg, 1986 - 1,34 oldal.)

A felszabadítási teológiák krltlkája

Az egyes szerzők hangneme tehát széles skálát mutat. Ezért joggal beszélhetünk
többes számban a felszabadítás teológiáiról. Legmesszebbre kétségtelenül Boff ment
el, amikor ugyanazzal a módszerrel bírálta a történeti egyházat, mint ahogyan a
marxizmus a kapitalizmust. Elméletében a hierarchia lett a lelki javak tennelője, a
nép pedig a fogyasztója, s a nép életszentsége egyedül az engedelmességben fejező

dött ki. Boff szerint az egyházban is végbement az a munkamegosztás, ami a kapita
lista társadalmat jellemzi. Létrejött a tisztségviselök és a szakemberek testülete,
amely a hatalmat gyakorolta, és ki akarta elégíteni a nép vallásos igényeit. Nem
nehéz meglátni, hogy ebből az egyházképből ki van iktatva a misztériumjelleg. Azt
Boff a bázisközösségeken és a szegények egyházán keresztül akarja visszahozni.

Magától értetődik, hogy mind a teológusok, mind Boff ferences-rendi elöljárói
reagáltak ezekre a megállapításokra, és egy időre el is tiltották őt a nyilvános szerep
léstől. A római Hittani Kongregáció mint az egyházi tanítás ellenőrző szerve elöször
1984. augusztus 6-án kiadott instrukciójában foglalt állást, nem egyszeruen Boff
könyvével szemben, hanem az egész felszabadítási teológiával kapcsolatban. Megál
lapította, hogy az ember felszabadítása önmagában evangéliumi gondolat, azért ezt a
fogalmat a teológiában helyes értelemben kell használni. A latin-amerikai szerzök
viszont a legkülönfélébb értelemben használják. A kongregáció továbbá különbséget
akar tenni az emberek igazi felszabadítása és a teológiai fogalmak helytelen használa
ta között. Az igazságosság és a szeretet kötelezi az egyházat, hogy küzdjön a szegények
és az elnyomottak jogaiért, de arra is törekednie kell, hogy a küzdelem módja és esz
közei megfeleljenek az evangélium szellemének. Amikor egyes teológusok túlzásait
bírálja, ugyanakkor elvárja a papoktól, a szerzetesektől és a világi hívektöl, hogy oda
adó lélekkel és teljes áldozatkészséggel harcoljanak a szociális igazságért. A teológu
sok azonban maradjanak kapcsolatban az egyházi tanítóhivatallal, és a felszabadításról
szóló tanításukat hozzák összhangba az egyház egyetemes evangelizálási küldetésé
vel. A kongregáció döntése a felszabadítás teológiájának azt az irányát kifogásolja,
amely az egyházra is átviszi amarxista társadalomelemzés tanát, és az osztályharcot
szentírási adatokkal igyekszik megalapozni. Azt sem fogadja el, hogy a társadalmi
struktúrák megváltoztatása már önmagában képes az "új ember" eszményét rnegva
lósítani. Végül ellene mond annak a törekvésnek, amely - az egyház egyetemességé
től eltérve - kizárólagos értelemben akar beszélni a szegények egyházáról és az egyház
társadalmi funkcióiról. A Bibliában nem szociológiai fogalmakkal találkozunk, ha
nem teológiai fogalmakkal, s az ott szereplő "szegények" sem a mai szociológiai érte
lemben vett társadalmi réteget jelölik.

Kétségtelen, hogy a kongregáció nyilatkozata inkább csak a negatívumokat kifo
gásolta, és nem adott teljes képet azokról a problémákról, amelyek a felszabadítás
teológiáját létrehozták.Ezért azonnal kilátásba helyezte egy másik, átfogóbb instruk
ció megjelenését, amire 1986. március 22-én került sor. Ez a dokumentum abból az
alapelvből indul ki, hogy az ember igazi joga és igénye a szabadság. Enélkül nincs
személyes kibontakozás. De itt is érvényes az evangélium szava, hogy "az igazság teszi
szabaddá az embert" (Jn 8, 32). A szabadság megvalósításának vannak politikai, gaz-
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dasági és társadalmi feltételei. ezért megvalósítása nem könnyű, s abba belecsúszhat
nak kétértelműségek és tévedések. A technikai haladás egyaránt állhat a szabadság
és az elnyomatás szolgálatában, más a felfogása az individualizmusnak és a kollek
tivizmusnak. Sokan a szabadságban egyenesen a hit és az erkölcs elvetésének jogát
látják. A történelem igazolja, hogy akárhány felszabadítási mozgalom újabb zsarnok
ságot hozott létre.

Keresztény felfogás szerint a szabadságban benne van az Isten előtti hódolat, a ki
nyilatkoztatás elfogadása és benne van az a szolgálat, amellyel kifejezzük igazságos
ságunkat és szeretetünket embertársaink iránt. Az alapot a krisztusi megváltás adta
hozzá azzal, hogy felszabadított a bűn és a rossz szolgasága alól, megvilágította az élet
értelmét és hivatását, ezért az ember minden vállalkozásának megvan az erkölcsi
dimenziója. A tudomány, a technika, a munka, a gazdasági és politikai akciók felsza
badító ereje csak akkor lesz eredményes, ha az igazság és a szeretet lelkesíti. Társas
természete szerint az ember szabadsága mindig megosztott szabadság. Figyelembe
kell venni mások jogait és igényeit, ezt viszont csak az Istentől való függés tudatában
tehetjük meg. Ezért a felszabadítás olyan folyamatok összessége, amelyek célja az,
hogy megteremtsék és biztosítsák az emberi szabadság gyakorlásának feltételeit. Az
ember esékeny természete és ösztönössége miatt azonban minden vállalkozását
környékezi a tévedés és a bűn. Krisztus ennek ellensúlyozására kiárasztotta az
Igazság Lelkét és megadta a szeretet parancsát.

Az egyház küldetése

Mivel az egyház Krisztus művét folytatja, felszabadító küldetése van. Szolidaritást
kell vállalnia minden szenvedö emberrel, és válaszolnia kell a mai ember nyugta
lanságára is. Az egyház az egész embert szolgálja, azért feladata nem merülhet ki a
földi kérdések megoldásában. Segítenie kell minden jót és rá kell mutatnia a tévedésekre
és a visszaélésekre. De a nyomor és az elnyomás ellen sem harcolhat olyan eszközökkel,
amelyek ellene mondanak az evangélium szellemének. Amikor a szegények mellé áll,
tanúságot tesz az emberi méltóság mellett, de a szegények szeretete nem jelenthet
partikularizmust, szektarianizmust és exkluzivitást. Az egyház küldetése nem fejezhető ki
pusztán szociológiai vagy ideológiai kategóriákkal. Ezért a teológiai értelemben vett
felszabadítást sem szabad leszűkíteni szociológiai-etikai síkra. Az alapkövetelmény az
emberi méltóság felismerése a szeretet parancsa alapján. Ebből fakad a természetjog és
ebből fakadnak a kötelességek. Maga az ember a struktúrák fölött áll. tehát nem lehet
áldozata sem a szélsőséges individualizmusnak. sem a kollektivizmusnak. A problémák
megoldásánál először az ember lelki és erkölcsi képességeihez kell folyamodni, vagyis a
belső megtérésre kell elvezetni az embereket. A struktúráknak és a technikai eszközök
nek az ember fölé való helyezése igazságtalan. Ugyanakkor a felszabadítási folyamatban
nem szabad elvonatkoztatni a történelmi szituációtól és nem lehet sérteni a nép kulturá
lis identitását, azaz nem lehet ráerőszakolni olyan ideológiákat, amelyek ellentétesek a
nép hagyományos értékeivel.

Mivel a felszabadítás teológiája a praxist helyezi előtérbe, az instrukció direktí
vákat ad az akcióra is. A társadalom java az egyéneket szolgálja, ezért ebben is szem
előtt kell tartani az ember méltóságát es támogatni kell a szabadságra való nevelést.
El kell ítélni az erőszak rendszeres alkalmazását, amelyet a felszabadítás egyetlen
lehetséges útjának mondanak, hiszen így megvan a szolgaság újabb lehetősége. De
ugyanakkor nem lehet elfogadni a közhatalom bűnös passzivitását sem ott, ahol az
emberek szociális helyzete sürgős tetteket kíván. Az egyház támogatja olyan szerveze
tek alapítását, amelyek védik a dolgozók érdekeit és hirdetik a társadalmi igazságos-
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ságot, de nem fogad el olyan elméletet, amely szerint az osztályharc feltétele a társa
dalmi dinamizmusnak. Az igazi harc mozgatója az igazság és a szolidaritás, nem a
gyülölet.

Az igazságtalanság elleni harcnak csak akkor van értelme, ha egy új társadalmi és
politikai rend nevében folytatják, amelyben az igazságosság uralkodik. Ennek külön
bözö szakaszai vannak, de az eszközöknek erkölcsöseknek kell lenniük. Különösen
alkalmazni kell ezeket az elveket a fegyveres harc végső esetére mint utolsó megol
dásra, ha másképpen nem lehet véget vetni egy nyílt és hosszan tartó zsarnokságnak,
amely súlyosan megsérti az alapvető emberi jogokat és veszélyezteti az ország javát
("Populorum progressio"). De ezt is alaposan mérlegelni kell, nehogy még nagyobb
bajt okozzon, mint amit orvosoini akar. Ma a technika állandó fejlődése következté
ben a passzív rezisztencia jobban megfelel az erkölcsi követelményeknek és több
eredménnyel kecsegtet. Mindenesetre nem a papok feladata, hogy közvetlenül bele
nyúljanak a politika alakulásába és a társadalmi élet szervezésébe. Ez a világiak fel
adata és nekik is követniük kell lelkiismeretük irányítását. Az egyház végső célként a
szereteten alapuló civilizációt hirdeti. Először tehát a békés forradalmat kell megkí
sérelni az emberek felszabadításáért. A mai világban ez csak nemzeti és nemzetközi
akciók összekapcsolásával történhet.

Hogyan kell értékelni a Hittani Kongregációnak ezt a nyilatkozatát? A praxis em
berei rámondják, hogy elméleti, és nem tükrözi a szegények sorsáért való aggódást.
De ne feledjük el, hogy a teológia mindig elmélet, s lényegében a felszabadítás teo
lógiája is az, bármennyire emlegeti is a praxist. A kongregáció inkább arra akar rá
mutatni, hogy a teológiának mindig egyházi teológiának kell maradnia, mert csak úgy
érheti el a célját, s csak akkor számíthat arra, hogy nem az indulatokat korbácsolja
fel, hanem az igazság keresésére vezeti az embereket. Ma a nemzetek eladósodása, az
egyes gazdasági rendszerek csődje, a nemzetközi síkon jelentkező különféle válságok
mutatják, hogy az elmaradott országokat nem könnyu gazdaságilag talpra állítani.
Ahhoz ügyes politika, jóakaró külföldi tőkebefektetés, szakmunkásképzés, szervezés
és korrupciótól mentes kormányzás szükséges. Azt hiszem, ilyen helyzetben a teoló
gia legjobban teszi, ha megmarad teológiának, s azt hirdeti, amit az egész keresztény
ségnek hirdetnie kell, hogy Isten előtt felelősek vagyunk egymás földi sorsáért is.

Ratzinger bíboros a bírálatokból elsősorban azokra a vádakra figyelt föl, hogy ő a
szabadság kérdését nem történelmi, hanem etikai távlatból tárgyalja. Az ilyen meg
jegyzés mögött valójában az a megállapítás húzódik meg, hogy aki "etikáról" beszél,
az a problémákat ráhagyja az egyéni jóakaratra és belátásra, s elsiklik a történelmi
helyzet súlyos követelményei mellett. Ezért a bíboros az Internationale Katholische
Zeitschrift 1986. szeptemberi számában (Mérleg, 1987. 3. szám) szembeállítja egy
mással a szabadság etikai és történelmi értelmezését. Az ember erkölcsi lény, azért
szabadságának megfogalmazásából nem hagyhatjuk ki az Istentől való függést. Az a
szabadság, amely történeti szükségszerüséggel jön létre és ennyiben kívülről hatá
rozza meg az embert, nem igazi szabadság. A szabadság nem lehet egyszeruen a kö
telékek lerombolása, mert akkor szabadjára engedjük az ösztönös vágyakat, ez pedig
anarchiához vezet. Ideológiává válik az a teológia, amely az ember feladatát leszűkíti

a földi adottságokra és a túlvilági üdvösséget végső fokon a földi boldogulás munká
lásában látja. Itt tehát a vita nem arról folyik. hogy az egyháznak minden erejével kö
telessége a szegénység és az elnyomás elleni küzdelem, hanem arról, hogy a teológia
az embert csupán életének földi keretei között értékelje-e vagy transzcendens hiva
tása szerint is. A kettőt nem szabad egymással szembeállítani, hanem összhangba kell
hozni. De az összhang kialakítása is csak a kinyilatkoztatás alapján történhet és nem
a társadalmi elemzés alapján. Így majd kitűnik, hogy az igazi szabadságról szóló ke
resztény tanítás az átfogó emberképhez igazodik, s olyan távlatból szemléli az em
bert, amely történelmi, de túl is szárnyal minden történelmet.
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