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A felszabadítási teol.ógia körüli
viták
(Az egyház helyzete és próbatétele Latin-Amerikában)

Sajátos társadalmi struktúrák
Latin-Amerikának nevezzük az amerikai kontinensnek azt a részét, ahol a

latin nyelv származékait, a spanyolt és a portugált beszélik. E térségben 400
milliónál több ember lakik, ennek 90 százaléka katolikus, a világ katolikusai
nak csaknem fele.

Latin-Amerika a harmadik világhoz tartozik. Az egyes országokban egészen
más társadalmi felépítményeket találunk, mint Európában vagy Észak-Ameri
kában; általában katonai junták vagy oligarchikus társadalmi csoportosulások
tartják kezükben a hatalmat, a tőkét és a gazdasági lehetőségeket. A világbank
évenkénti statisztikai kimutatása szerint Latin-Amerikában a hatalom kon-

_centrációs folyamatának vagyunk a tanúi: a lakosság túlnyomó része "cam
pesino" vagyis földön dolgozó bérmunkás; ezek közel 70 százaléka nagyon
alacsony vagy legfeljebb közepes jövedelemmel rendelkezik. A kiváltságos osz
tályok a népesség nagy részét függőségben tartják.

Bizonyos csoportok az államot saját szolgálatukba állítják. A bürokrácia
segitségével, atömegközlési eszközök birtokbavételével, az importnak és export
nak szabályozásával állnak a társadalmi és hatalmi spirális élén. Egyesek elkép
zelhetetlenül meggazdagodtak, a többség viszont nyomorba süllyedt. Az egyetlen
hivatalos ideológia ezekben az államokban a nemzeti, katonai biztonság, minden
törvényes érdeket ennek rendelnek alá.

A felszabadítási teológia egyik legjelentősebb képviselője, L. Boff ferences
atya úgy véli, hogy a bajok oka a kapitalizmus, az osztályharcot felülről erő
szakolják rá a többiekre. Az uralkodó rétegek hatalmukat privilégiumok szer
zésére használják, ennek érdekében megrövidítik a legkülönbözőbb társadalmi
csoportok alapvető emberi jogait. A jogtalanság állapotában a társadalom nagy
része sem emberi szabadságát, sem létfenntartását nem tudja kielégítően biz
tosítani. A nemzeti öntudat hiánya nehézzé teszi a népből kiinduló ellenakarat
kialakítását. Bűnös társadalmi struktúrákról, erkölcstelen jogfosztásról. az
emberi személy méltóságának tagadásáról beszélnek. Nincs sem európai értel
mű társadalmi közjóbiztosítás, sem gondoskodás.

Az,egyház a szegények mellé áll
Igy döntöttek a latin-amerikai püspökök Medellínben lOO8-ban és Pueblában

1976-ban. Az egyháznak nehéz szerepet kell vállalnia: kritizálnia kell az emberi
jogokat egyre jobban sértő nyilvános rendet, de ebben a bírálatban a püspökök
nek és a papoknak nem szabad politikai vezérekké válniok, és a közösségnek
sem szabad. párttá átalakulnia. Ez volt az említett két püspöki konferencia hatá
rozata ésa pápa dél-amerikai útjának is végső kicsendülése. Olyan kritikus
közbelépéseket kell vállalni, amelyekkel egyeseket és csoportokat lelkileg mind
inkább szabaddá, il politikai és a. társadalmi életben felnőttekké tudnak tenni,
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hogy demokratikus alapon merjenek majd politikai és társadalmi síkon teljes
önállóságukért küzdeni. Tehát nem lehet sem kereszteshadjáratot, sem fegy
veres forradalmat hirdetni.

Az egyház feladata Latin-Amerikában is ugyanaz, mint mindenütt: Jézus
Krisztus küldetését folytatni a világon, az embéreket az evangélium útmutatásai
alapján lelkiismereti szabadságra és humanitárius kollektív összefogásra nevel
ni. II. János Pál pápa Pueblában ezt mondotta: az egyház nem opportunista, de
nem is törekedhet mindenáron újszeníségre. Az egyház mint az emberiesség
évezredes hordozója és az emberi jogok védelmezője él e térségben is. Az 'evan
gélium iránti elkötelezettségbőlelsősorbanazok felé kell nyúlnia, akik legtöbbet
szenvednek. Amikor az egyház kimondja, hogy a szegények mellé áll, akkor az
nem szociális romantika, de nem is valamilyen irreális vallásos túllelkesedés
szüleménye. Latin-Amerikában nem lehet hívő ember az, aki nem fogadja el az
egyháznak a szegényekkel való azonosulását. A nincstelenekért, az elnyomot
takért való síkraszállás mozgalmából nem zárják ki magukat azok a tízezrek és
százezrek sem, akik nem tartoznak a szegényekhez. Találunk köztük jogászokat,
tanárokat, bankárokat, katonatiszteket és sok más foglalkozású embert.

Mivel a keresztények nem bíznak a felkelésben vagy a fegyverekben, nem ma
rad más, mint hogyaz evangéliumban keressék a politika legfontosabb végre
hajtó eszközét. Es itt ismét e térségre sajátosan. jellemző helyzet előtt állunk. Az
egyik oldalon a vezető réteg szemében is az evangélium vallásos érték, amelyet
meg kell védeni - mondják - a marxizmus és anarchizmus fenyegetéseivel szem
ben, hogy így el lehessen hárítani a társadalmat felforgató belső és külső táma
dásokat is. A másik oldalon viszont az evangélium az emberi jogokat védelmezi.
Innen ered a súlyos ellentmondás: a felszabadítási teológia híveí a hit és az egy
ház politikai jelentőségét emelik ki, mert ezek segítségével juthatnak el a nép
felszabadításához. Az emberi jogok védelme politikai és társadalmi természetű

kérdés - hogyan kapcsolódik ez az evangélium belső tartalmához, amely viszont
elsősorban spiritualitás és moralitás? Róma állandóan ezt kiáltja: nem lehet az
egyházi hierarchiát Latín-Amerikában a vezető osztállyal azonosítani, de nem is
lehet a hitet és az evangéliumot a politikának alávetni. Ma világosan látjuk: tra
gikus vég következne be, ha a hierarchikus egyházat szembeállítanák azzal a
népegyházzal. amelyről Latin-Amerikában beszélnek.

A probléma helyes megítéléséhez az is hogzátartozik, hogy figyelembe vesszük
a különbséget Európa és Latin-Amerika szabadság-fogalma között, Innen ered
végső sorban az a teológiai pluralizmus, amely a sokfajta kezdeményezés és el
térő értelmezés forrása. A hitet, a hit tartalmát az azonos igazságmag fenntar
tása mellett többféleképpen lehet értelmezni. Tisztában kell lennünk a latin
amerikai egyházak sajátos helyzetével is: a szegényeknek csak szegény egyházuk
lehet, nincsenek itt egyházi latifundiumok, nincsenek állami hozzájárulások, a
szegény hivők perselypénzén kívül ritkán jelentkeznek nagy adakozók. Szegé
nyek a latin-amerikai egyházak abban az értelemben is, hogy közel száz év óta
paphiánnyal küszködnek. Brazíliában közel 900 olyan egyházközség van, ahol
nincsen pap. Innen érthető a bázisközösségek eredete, szükséges jelenlétük és
nagy szerepük. A nép műveletlen, több mint 50 százaléka analfabéta, hitismere
tei hiányosak, sokszor összefüggéstelenek, és nem csoda, ha egyesek olykor
szektásságba is menekülnek. Mégis e keresztényeknek egyedüli reményük ma az
egyház: csak az evangélium tud e páriáknakfeltámadást ígérni. A latin
amerikai katolicizmus szellemi ereje talán meggyengült, mégsem szabad lebe
csülnünk, hiszen gyökerei a katolikus hagyományokhoz kapcsolják, s egészséges
misztikája sem elhanyagolható. Olyan népi vallásosság ez, amelynek rangját
minden vonalon vissza kellene állítani. Ez a népi vallásosság a latin-amerikai
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kereszténység önazonosságának a biztosítéka, amely minden idegen ártalomrnal
meg tud birkózni.

Ratzinger bíboros és Boff atya levélváltása
Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció feje 1984. május 15-én keltezett

levélben hat oldalon foglalt állást Leonardo Boff ferences atya, teológiai tanár
eddigi teológiai munkásságával, különösen azokkal a fejtegetésekkel kapcsolat
ban, amelyek "Egyház, karizma és hatalom" című művében jelentek meg; a bíbo
ros az atyát egyúttal megbeszélésre hívta meg szeptember elejére Rómába. Rat
zinger bíboros' négy pontban foglalta össze kritikáját: Boff atya nem veszi figye
lembe az egyházi tanítóhivatal általánosan elfogadott irányvonalait; egyre in
kább vitatható mai teológiai áramlások sodrába kerül. - Nyelvezete nem mindig
világos, stílusa túlságosan polemikus, támadó, pamfletszerű, nem méltó a ko
moly teológushoz. - Egyes fejtegetéseit nem a hit szolid alapjaira építi, hanem
inkább ideológiai elméletekre. Inkább a gyakorlat eligazítását keresi, mint a
hagyományét és az egyházi tanítóhivatal iránymutatásait. - A bíboros erősen

bírálja Boff atyának ama tételeit, amelyek az egyházi struktúrák eredetét, a dog
ma és a kinyilatkoztatás igazi jelentőségét, valamint az egyházi hatalom gyakor
lását érintik. A régi modernista tétel ismét jelentkezik: Jézus Krisztus ugyan
meghirdette az Isten országát, de ami ebből lett, az az akkori társadalmi körül
mények hatása, alatt keletkezett egyház, nem pedig a Jézus Krisztustól akart egy
ház. Ezért más struktúrájú egyház is elképzelhető, Róma tehát nem tarthatja
magát Krisztus Urunk egyetlen' egyházának..

A levél továbbá elutasítja Boff atyának a vélt "dogmatizmussal" és ama doktri
ner értelmezésekkel való szembenállását, mely szerint az egyház megmerevítette
volna a kinyilatkoztatást, s ezzel bizonyos szempontból a hivők jogait is megrövi
dítette. Boff szerint új, a mai kornak megfelelőbb, az emberekhez közelebb álló
hitmagyarázatokra van szükség. A hitigazságok nem önálló értékek, hanem a tör
ténelem dialektikus folyamatának és a gyakorlatnak vannak alárendelve. Végül
nem fogadható el az a nézet az egyházi hatalomról, a hatalom hegemónikus gya
korlásáról, mintha a papság szembenállna a néppel. Az egyház külső képét az
evangélium és a szenthagyomány, nem pedig a nép igénye határozza meg. Boff
atyának az egyházról szóló tanítása "harcos ekleziológia", amely nagyon is töré
keriy, és feladná önmagát, ha megszűnne az intézményes egyház képviselője

lenni.
Boff atya június 28-án írt levelében azt felelte, hogy szívesen veszi a megjegy

zéseket, amelyek kétértelmúségekre, elégtelenségekre vagy tévedésekre hívják
fel a figyelmet. "Alapvető őszinte álláspontom a következő: jobban szeretem az.
egyházat, mint a teológiát, mert tudom, hogy az egyház marad, a teológiák pedig
állandóan változnak. Az egyház a hit tárgya, mert az üdvösség szentsége, a teoló
giák viszont kulturális, emberi termékek, és mint ilyenek, kritikáknak, ismételt
felülvizsgálatoknak vannak kitéve. Úgy gondolom, hogy a teológia jelentősége az,
hogy az egyháznak a néphez vezető útja • •• Egyházunk szeretetében vállaltam a
Brazíliában élő keresztényekbátorítását és felvilágosítását."

Ezekután az atya még hat pontban válaszol az elhangzott kritika részleteire.
Ezek között jellemző, amit az egyházi intézményekről, az egyházi központi hata
lom gyakorlásáról ír. Megállapítja, hogy az evangélium és a hit elfogadására
jobb közlési módszereket kellene kidolgoznunk. Erre könyvében nem volt tekin
tettel, de Róma kérésére szívesen leírja, hogy a nép hitének - szerinte - milyen
támaszra lenne szüksége.

Boff atya válaszából, de könyveinek címéből is ki lehet olvasni, hogy "forra
dalmi" egyházias magatartásról és új egyházkép kereséséről van szó: "Jézus
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Krisztus a szabadítónk", "Keletkezőben lévő egyház". E vonásokra mutatnak rá
az utóbbiban a bázisközösségekről írt elragadó sorok is.

A felszabadítási teológia atyja Gpstavo Gutiérrez, perui teológus, aki 1968-ban
kiadta a névadó úttörő munkát e címmel: "A felszabadulási teológia". Jelenleg a
limai egyetemen tanár és főleg a Latin-Amerika minden tájáról odasereglett pa- .
pok, szerzetesek, szeminaristák és közösségvezetők lelki irányitója. Említésre
méltóak még az alábbiak: Enrique Dussel, argentínai történész, aki mint világi
hivő a felszabadítási teológia nagy elemzője; José Miguez Bonino, metodista teo
lógus és lelkipásztor, aki mint az Egyházak Ökumenikus Tanácsának küldötte
részt vett a II. Vatikáni zsinaton; Jon Sobrino, San Salvadorban tevékenykedő

jezsuita atya, a meggyilkolt Romero érsek egykori tanácsadója; Pablo Richard,
aki jelenleg Costa Ricaban és Nicaraguában dolgozik, s,a párizsi katolikus fakul
tás tiszteletbeli doktora; Virgil Elizondo, az Egyesült Allamokban a "chicanos"
okkal, az Amerikában szerteszórt mexikói kivándorlókkal foglalkozík,

Mindez hozzátartozik a felszabadítási teológia hátteréhez. Látnunk kell ennek"
az irányzatnak "kontesztáló" jellegét: kritikája fel akarja számolni a megmere
vedett lelkipásztori gyakorlatot, s az előrelépést életszerúbb, a gyakorlati lelki
életben is alkalmazható elvekkel gondolja biztosítani. Ismét a pluralizmus prob
lematikája! A továbbjutás érdekében ezt mégis vállalni kell. Ambivalens, két
vagy többértelmű kifejezésekkel és. értékekkel állunk szemben, melyeket
amennyire csak lehetséges, mindig közelíteni kell egymáshoz.

Vélemények és kritikák
Latin-Amerikában egyes teológuscsoportok felismerték a tömegek szabadság

vágyát. Ennek szolgálatában feladatuknak tartották; hogy teológiai szempontból
értelmezzék az igazságtalan és aggasztó társadalmi helyzetet. Kívánesi és meg
értő várakozás, de egyúttal bizonyos aggódás is előzte meg a Hittani Kongregá
ció hozzászólását az egyre sürgetőbb megoldást kívánó kérdésekhez. Gutiérrez
1973-ban ezt írta: "Nem az a célunk, hogy a kialakult- helyzethez ideológiát
gyártsunk. Biztonságra sem törekszünk mindenáron a hitet kikezdő gyökeres
változásokkal szemben; olyan teológiát sem akarunk alkotni, amelyből »leve
zethetó« a politikai cselekvés. Csupán azt kívánjuk, hogy az Ur szavának ítélete
elé állhassunk, átgondoljuk a hitünket, növeljük szeretetünket ~és számot adjunk
reményünkrőlegyre radikálisabb, hatékonyabb és totálisabb elkötelezettségünk
alapján. Újból átgondoljuk tehát a keresztény élet nagy témáit e radikálisan
megváltozott perspektívából, az elkötelezettségünk által fölvetett kérdésekre
figyelve."

A vatikáni dokumentum elismeri a felszabadítási teológia lehetőségét, nagy
elméleti és gyakorlati gazdagságát, erősíteni kívánja a kutatást és főleg azok hite
lét, akik a szegények mellé álltak. Az instrukció kritikus, de nem negatív. Elfo
gadja, hogy a népek csillapíthatatlan szabadságvágyának és felszabadulási törek
vésének okai a.nyomor, az elnyomás, a gazdagok és szegények közötti óriási sza
kadék botránya és mindezek betetőzéseként a fegyverkezési verseny és a szőr

nyű nukleáris háború veszélye.
Latin-Amerika szinte minden.országában egyszerre indult meg a nép felsza

badításának teológiai és politikai mozgalma. A teológia a hitet, a hit konkrét ál
lásfoglalását a gyakorlatból kiindulva kívánta megvizsgálni, hogy azután elköte-.
lezze magát a szegények és elnyomottak ügye mellett, és új értékelés alá vegye a
hitelt érdemlő politikai elméleteket és akciókat. Mivel azonban a mozgalom a
politikához is nyúlt, önkéntelenül is olyan eszközöket vett igénybe, amelyek
miatt a Hittani Kongregáció nemtetszését fejezte ki. Az instrukció a legnagyobb
aggodalommal beszél arról, "hogy a felszabadítás teológiája a valóság tudomá-
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nyos elemzésének szükségességére hivatkozva egyes kifejezéseit és elemzési for
máit a marxista gondolat és társadalomszemlélet különbözó áramlataiból vette.
Akármilyen egzaktnal és hatékonynak tekintik is fi marxista elemzést, valójá
ban a hitigazságok és a lelkipásztori gyakorlat rendszerét megzavarja, úgyszin
tén a liturgikus élet sok megnyilvánulását, és súlyos következményekkel jár a
hit, az erkölcs ésaz egyházi fegyelem egészét tekintve."

A Hittani Kongregáció instrukciója három pontban foglalja össze véleményét:
az evangélium elsősorban a bűntől való megszabadítást ígér és csak másodsor
ban tartalmaz olyan morális eligazításokat, amelyek a társadalmi kérdés prob
lémáiban is relevánsak lehetnek; a Kongregáció tiltakozik az ellen, hogy a tár
sadalom marxista analízisét a felszabadítási teológia alkalmas eszközének tekint
sék; s végül egyházfegyelmi szempontok kívánatossá teszik azt, hogy az egyházi
hagyományt és a Hittani. Kongregáció eligazításait figyelembe vegyük ilyen sú
lyos kérdések tárgyalásánál. E három területre vonatkozóan most egymás után
felsorakoztatjuk azokat a kritikákat és hozzászólásokat, amelyek eligazíthatnak a
valóságos helyzet megítélésében.

A hozzászólások általában kiemelik, hogy az instrukciókból nem lehet a fel
szabadítási teológia elítélésére következtetni, és ami mindennél fontosabb, nin
csen szó a szegények melletti elkötelezettség visszavonásáról. König bíboros sze
rint a dokumentum egyöntetűenmegállapítja, hogy "az evangélium feladata és
minden keresztény igehirdetés kötelessége a szegényeknek az örömhírt, vagyis
az evangéliumot hirdetni minden következményével együtt". Weber grazi püs
pök így látja: "A dokumentum világosan tartalmazza a szegényekért való kiállás
korábbi eltökéltségét ésanincstelenekkel, a szenvedőkkel való szolidaritást."
Hozzáteszi azonban: az egyháznak óvakodnia kell attól, hogy túlságosan leegy
szerűsítse a politikai törekvéseket. Ha a szentmiséből forradalmi összejövetelt
csinálnak, akkor ez biztos helytelen. A tévedéseket ki kell mutatni, hogy meg
szüntessük őket.

Minden haladó keresztény számárá nagyon is érthető és rokonszenves foga
lom lett a bázisközösségekből kiindult "népegyház", "iglesia popular"; ebben
mindinkább a világi hivők jutnak szóhoz és új kapcsolat alakul ki köztük és a
papság között, A kereszténység Latin-Amerikában számottevő tényező lett: a tár
sadalmi átalakulásban első helyen szerepel a forradalmi erők listáján. A felsza
badítási teológiát sokan kritizálják, harcolnak is ellene, de a többség elcsodál
kozva nézi és megszerette, mint a mélyről való kivezetés egyetlen útját. A teoló
gus nemcsak tanító, hanern egyúttal a társadalmi elkötelezettség harcosa.

Újból hangsúlyozzuk, a vatikáni dokumentum nem ítél el, csupán helyreigazí
tásokat sorakoztat fel. Az. is érthető, hogy a nagyon pozitív, a másik oldalon
pedig az elutasító hangok mellett megtaláljuk az óvatosabb, kiegyensúlyozottabb,
mélyebbre mutató kritikai állásfoglalásokat is. Szerintük az evangélium nem
lehet a társadalmi felszabadítás közvetlen eszköze. Az instrukció bevezető sorai
ban ezt olvassuk: "A felszabadítás elsősorban és főképpen a bűn szolgasága alól
való felszabadítás. Célja és tartalma Isten gyermekeinek szabadsága, a kegyelem
ajándéka. Logikus következményeképpen mindenféle szolgaság alól való felsza
badításra hív fel az evangélium kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai
síkon, amely végső soron mind a bűn következménye és megakadályozza,
hogy az emberek emberi méltóságuknak megfelelően éljenek." Höffner bíboros,
a Német Püspöki Kar elnöke, aki hosszú időn keresztül a keresztény társadalom
tudomány professzora volt, így nyilatkozott: "Ha a felszabadítási teológiát
önmagában szemléljük, az egyház eddigi társadalmi tanításához, ennek tisztasá
gához viszonyítva, bizonyos tekintetben zavart keltő tényező. A hagyományos
katolikus tanítás nemcsak az igazságtalan struktúrák megváltoztatását követeli,
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hanem éppen mint előfeltételt, a belső erkölcsi megújulást is sürgeti ahhoz,
hogy új, tartós társadalmi reformot lehessen végrehajtani. Tévedés azt hinni,
hogy az emberiség a társadalmi állapotok megváltoztatásával jobbá, nemesebbé
tehető, és nincsen szükség alapvető erkölcsi normákra. Az ilyen felfogás "meg
ható, de megrendíté" is; a felszabadítási teológia azért nem igazolható, mert túl
méretezett optimista bizalommal szemleli. az új struktúrákat."

Hume, angol bíboros szerint: a felszabadítást itt általánosan kell értenünk;
nemcsak a társadalmi életre érvényes, hanem az egész embert fel kell szabadí
tani, mégpedig elsősorban saját önzésétől és a bűntől. Szerirrte a vatikáni doku
mentum az összes katolikus figyelmet felhívja arra a felelősségre, hogy tanul
mányoznunk kell az evangélium szellemét: mit tehetünk mi keresztények az el
maradottság, az elnyomás, az éhség botrányának felszámolásáért.

Amikor a vatikáni dokumentum kimondja, hogy az evangéliumnak nem az a
legfőbb rendeltetése és az egyháznak nem az az elsőrendű hivatása, hogy a tár
sadalmi igazságtalanságcemegszüntesse és a szegényeket felszabadítsa, akkor
ebből egyáltalában nem következik, hogy az egyház a tőkés rendszer igazát kí
vánja elismerni; nem lehet arra sem következtetni, hogy az emberi együttlét kér
dései az egyház számára elhanyagolhatók, mert másodrangúak. A krisztusi taní
tás a bűn, a rossz, a testvérgyűlölet elleni küzdelmet hirdeti. A mai állapotok
azért társadalomellenesek, mert az emberi önzés el tudott menni a másik ember
eltiprásáig és kizsákmányolásáig. Az evangélium közvetlen feladata nem a tár
sadalmi jólét, hanem az emberi szabadság, az ember szabad lelkiismereti állás
foglalásának megteremtése. "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Isten
nek, ami az Istené." Minden új, közösségi alapokra helyezett, kiegyensúlyozott
társadalmi rendszer újból és újból abba a veszélybe kerűl, hogy az önzés tragé
diája, a többiek kizsákmányolása ismét felborítja az egyensúlyt. A vallásos
ember lelkiismeretének parancsára, az erkölcsi törvények biztosítása révén kap
csolódik bele a társadalmi ellentéteket vállaló, majd megoldó nagy feladatkörbe.

Vádemelés a marxista társadalmi elemzés ellen
"A türelmetlenség és az, hogy hatékonyan segíteni akartak a többi módszer

ben csalódott keresztényeken, az úgynevezett »marxista elemzés« útjára vitte a
felszabadítási teológia miívelóit." Mivel egyes teológusok a felszabadítást végső
soron az osztályharc eredményének tulajdonítják, ezért Ratzinger bíboros sze
rint fennáll a veszély, hogy a, marxista elemzés a keresztény tanítás megváltoz
tatásához, lényegének felbontásához vezet. A vatikáni instrukció attól tart, hogy
nem lehet a marxizmusból egyes elemeket átvenni anélkül, hogy az egésszel
mint tannal ne maradnának kapcsolatban. Ez pedig ateizmust, nem keresztény
emberképet jelent; osztályharcot indít meg és a történelmi materializmus elfo
gadásához vezet. Mindezek nem egyeztethetőkössze az evangéliummal.

Nem kívánjuk letompítani a Hittani Kongregáció érvelésének jelentőségét és
erejét a katolikus dogmatanítás és társadalomtan szempontjából. Az is kétségte
len, hogy marxista analízist végezni igen nehéz, az ember belső magatartását is
érintő feladat, a keresztényalapdogmákat veszélyeztetővállalkozás, mégis azon
az állásponton vagyunk, hogy ami a marxista analízisben jó és igazságot tartal
maz, azt a keresztény tanításnak is át lehet vennie. Abban az együttélésben, ami
hazánkban valósult meg a szocialista társadalom, a keresztény egyházak és a
hivők között, számtalan példát találhatunk arra, hogy kölcsönösen hogyan hat
hatnak előbbre vivően egymásra a tisztán kielemezett tárgyilagos igazságtartal
mak. Tehát egyoldalúnak, elsietettnek tartjuk a magunk részéről is a vatikáni
megnyilatkozás ilyen megfogalmazású döntését, és éppen ezért várjuk mi is a kö
vetkező, tisztázó dokumentumot, amire maga a pápa is utalt már.

221



Lássuk közelebbről a tényeket. Latin-Amerikában olyan folyamat, lelki moz
galom játszódik le, amelyben az emberi kibékülést, a lelki és társadalmi össze
fogást hangsúlyozták kezdettől fogva. Ez az első zászlóbontás előbb-utóbb fogal
milag is a felszabadítás teológiájának alapelképzeléséve és szarkezetévé vált. A
marxizmushoz hasonló elemzési módszert alkalmaztak, s most fogalmazódott
meg az a vád, hogy marxista elemeket mertek beleépíteni elméleteikbe. E mód
szerrel olyan'gondolatokra és eszmékre látszottak rátalálni, amelyek az elnyo
mott nép felszabadításának biztos lehetőségeire is rámutattak. Az elején azon
ban e módszer alkalmazása bizonytalanná tette az elindítást. Sokat vitatkoztak a
megengedettségről, a törvényességről, a központi hatalom ellen való erőszakos

fellépés gondolatáról, habár az összes elemzés egyre inkább arra mutatott rá,
hogy elnyomó .hatalommal állnak szemben. Igy következett be, hogy a tanítási
orthodoxiát helyettesíteni kellett a gyakorlattal, az orthopraxissal, vagyis meg
kellett különböztetní a gyakorlatot és a hit belső világát. Elemezni kellett az
elnyomás helyzetét. a nép ellenállását, az államhatalom fellépését és mindez ta
lán még nem is volt hiba. Amint azonban az analízis módszerével a keresztény
alapigazságokat is érintették. (amilyen az Isten kérdése, a keresztény hagyo
mány, a keresztény hit területei, Jézus Krisztus, a keresztényemberkép és az
egyház üdvösségi jelenléte), ezeket már nem lehetett a gyakorlat, a megvalósulás
ilyen vagy olyan igazolásának alávetni. Nem lehetett tisztán eldönteni, mikor
nem vétenek ez igazságok üdvösségtartalma ellen. Voltaképpen erről folyik még
ma is a Vita.

A felszabadítási teológia módszere nem ítélhető el egyértelműen, de minden
esetre nagy óvatosságot tesz szükségesé, hogy a hittel kapcsolatban fellépő

többértelműséget elkerüljük. P. H. Kolvenbach jezsuita generális a felszabadí
tási teológiát lehetségesnek és éppen ezért szükségesnek is tartja: ami a közös
ség érdekében megvalósítható, és előbbre visz, azt végre is kell hajtani. Némileg
csalódott a legutóbbi vatikáni dokumentum bizonyos negatív szemlélete miatt,
különösen abban a vonatkozásban, hogy a marxista társadalomszemlélet felhasz
nálását nem helyeselték. Utal arra, hogy a felszabadítási teológiának több irány
zata vari, s szerinte bizonyos körűlmények között a marxista terminológia fel
használása talán egyenesen szükséges, mert nélküle a társadalmi és gazdasági
helyzetet nem lehet teljesen egyértelműen feltárni, A marxista társadalom
analízis kétségtelenül a legradikálisabb, de sokak. szerint egyúttal a leghatáso
sabb a mai világban, ami elvileg még nem jelenti azt, hogy nem pótolható
mással.

Oswald von Nell-Breuning, a keresztény társadalomtudomány elismert nesz
tora és Johannes Schasching, a római Gregoriana egyetem szociológia tanára,

.mindketten· jezsuita atyák, Kolvenbach nyilatkozatát így világították meg: a
jezsuita generális pontosan azt mondotta, amit a Quadragesimo anno enciklika
már régen kijelentett. A pápai írás elmarasztalja a gyűlölettől és irígységtől fű

tött, a másik osztály megsemmisítésére törekvő osztályharcot, vagyis nem azo
nosítja magát a marxi értelmezéssel, de elfogadja a társadalmi igazságosság elvé
től megvilágított társadalmi szembenállás valóságát, és így az osztályharcot adott
esetben szükségesnek és 'nélkülözhetetlennek tartja. Ide kívánkozik Boff egyik
kijelentése: "A marxista analízishez kizárólag a társadalmi életben nyúltunk
hozzá, és sohasem a vallás területén. A marxistáktól megjelölt osztályharc jelen
létét elméleti síkon szinte sohasem érezzük, de az mindennap kegyetlen prakti
kus közelségben jelentkezik."

Nell-Breuníng nyilatkozatához még a következőket fűzte hozzá: "A jó értelem
ben felfogott osztályharc pápai igazolása, vagyis a lehet és a kell közti kihívás, az
enciklikának legnagyobb ereje, deezt nálunk Európában sohasem vettük komo-
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lyan. A katolikus tömegek Latin-Amerikában csak úgy tudják magukat elnyomott
helyzetükbőlmegszabadítaní, ha a marxista módszer elképzeléséhez hasonlóarr,
olyan megfelelően és helyesen értelmezettosztályharcot kezdenek, amilyent az
egyház szociális társadalmi tanítása megenged és hirdet. Tartózkodni kell II gyű

lölet, a megvetés szításától, de erkölcsi alapon belátásra kell bírni a hatalmaso
kat.". Schasching professzor szerint Kolvenbach nyilatkozata helyes volt, bár a
történelmi materializmus értelmezése nem lehet a keresztény cselekvés alapja,
de amikor a generális osztályharcról vagy különböző osztályokról beszélt, ezt
nem kívánta kizárólagosan marxista társadalmi elemzés alapján értelmezni.
Latin-Amerikában felszabadítási teológiára van szükség, s ennek alapja elsősor

ban a lelkipásztori tapasztalat és a megfelelő dogmatikus kutatás.

A kibontakozás reménye
Túlzásnak kell minősítenünk az olyan kijelentést, mely szerint a jövőben az

evangélium politikai dimenziója határozza meg az egyház új arculatát, ahogyan
ez ma ismételten elhangzik. Ugyancsak nem lehet keresztény alapon egyszeruen
kijelenteni, hogy "a kapitalizmus ellen az erőszak alkalmazása morálisan feltétel
nélkül megengedett". A felszabadítási teológia sokszor magával sodró olvas
mányai között olyan benyomásunk is támadhat, mintha a felszabadítási mozga
lom hívei az erőszak alkalmazását éppen az egyháztól várnák el: az egyház indít
son valamilyen kereszteshadjáratot. Az egyház ezt nem vállalhatja, mert nagyon
jól tudja, hogy a társadalmi rendszer megváltoztatása önmagában semmivel nem
hozza közelebb az embereket Krrisztushoz, de talán egymáshoz sem; ez nem teszi
őket jobbá vagy szentebbé. A felszabadítási teológia Latin-Amerika egész terüle
tén belső megújulást sürget, de mögötte átfogó vallásos, kulturális, politikai és
társadalmi megújulás van kibontakozóban. Az új teológiai szemlélet a gyakorlat-
ból, a hit átéléséből indul ki, ezért reménykedhetünk benne. .

R. Weiler, bécsi professzor szerint a felszabadítási teológiában ellentmondá
sokkal találkozunk, de igen sok benne az igazság még az ellentmondások feszült
ségében is: "Nézetünk szerint a felszabadítási teológia is vallja azt, hogy elsősor

ban a bűntől való megszabadulásról van szó az üdvösség és a megváltás egész
komplexumában, de mi értelme lenne ennek, ha nem jelentené egyúttal az úgy
nevezett »intézményes igazságtalanságtól« való megszabadítást is. Ha a felszaba
dítási teológia az igazságtalan társadalmi rendből való kiszabadításhoz sajátos
tudományos eszköztárat is használ, amelyet részben a marxista társadalmi elem
zésből kölcsönzött, akkor ezt az eljárást nem lehet egyszeruen azzal elvetni,
hogy ez mással helyettesíthető, tehát nincsen külön jelentősége, vagy pedig
egy tabu, amivel nem volna szabad kacérkodni, szükségből mégis hozzá kell
nyúlnunk". Avatikáni dokumentum a marxista társadalomtudományt és analí
zist a marxista világnézettel azonosítja. Ezt sokak szerint egyoldalú, sőt hibás
felfogásnak kell minősíteni. Ma a szocializmus társadalomalakító és államépítő

ereje világviszonylatban is nyilvánvalóvá lett, ezt a kérdést tehát árnyaltabban
és mélyebben-kellene kezelni. A marxista szemlélet ma már nem annyira mono
litikus vagy egysíkú, hiszen a szocializmus megvalósulása sokféle módon törté
nik, a szocialista társadalmi rendszer nem mindenütt egyforma, tehát nem lehet
azonos módon minősíteni, elítélni vagy elmarasztalni. Weiler szerint a felsza
badítási teológia módszere annyiban érvényes, amennyiben "a marxizmus szó
használatát, elemzéseit ugyan használhatja, de nem kell azokat használnia".

Moltmann több más protestáns teológussal együtt keményen kritizálta a Hit
tani Kongregáció dokumentumát. Ezt kérdezi: "Vajon kiket nyugtatott meg
Róma tekintélyi megnyilatkozása? Altalában még a legorthodoxabb katolikus
kikökben is újabb helyreigazító megnyilatkozást várnak. Kétségtelen: az egész
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világ számára sokat jelentene, ha Rómában jobban odafigyelnének, és nyitottab
bak lennének az egyház mai és holnapi problémáira." A szegények kihívását az
egyháznak el kell fogadnia, s magára kell vállalnia a szegények iránti elkötele
zettség mínden politikai kockázatát is.

Jézusnak a mennyei Atyától hozott üzenete a felszabadítás örömhíre, amely az
embert az erőszaktól és a nyomortóUs meg akarja menteni. Az evangélium irán
ti elkötelezettségben Ratzinger bíboros nem azt mondja a latin-amerikai teoló
gusoknak, hogy álljanak meg, hanem hogy a félreérthető szövegeket igyekezze
nek magukban helyreigazítani.

- Leonardo Boff atya a római instrukcióról összefoglalóan ezt mondta: "Szem
lélete eurocentrikus, vagyis Európának való. Nem ismerek egyetlen olyan teoló
gust Latin-Amerikában, aki ilz evangélium mellett a marxizmust ne tanulmá
nyozta volna, hogy az elszegényedés folyamatának és problémájának elemzését
biztosan el tudja végezni. Nem hiszem, hogy köztem és Róma között valamilyen
szakadás léphessen fel: az a kívánatos, hogy országunkban a demokrácia alulról
fejlődjék ki és felfelé haladjon. Brazília, Chile, Mexico, Venezuela igen nyitott
teológiánkra. A legkevésbé érdekelt Argentína erős.középosztályával és Colum
bia, melynek püspöki kara konzervatív. Minden erőszak ellen vagyok, különösen
az elnyomók erőszaka ellen, ez az erőszak sajnos ellentmondást hívhat ki." Majd
így fejezi be: "elviselhetetlen elnyomás esetén az egyház mindig igazolta a forra
dalmat".

Több latin-amerikai püspök is kijelentette: "a szegények újjá evangelizálnak
bennünket; kényszerű sorsuk átalakít bennünket is". Maga az egyház is végered
ményben mindig újjászületett, ha a szegények gyötrő lelkiismeretéből kiindulva
feladatát abban találta meg, hogy a közösség, a nép felé kell mennie és a legtá
volabbiakat, a szegényeket is testvérekké tenni. Assisi Szent Ferenc, a "szegény
ke" így állította meg kora történelmének vesztébe rohanó szekerét. A felszaba
dítási teológia nem tud más újat mondani saját kortársai számára, csak azt, amit
az egyház a szegényekben él át.

Jézus Krisztus is úgy fogalmazott kortársainak, hogy azonos a szegényekkel és
azokkal, akiket megvetnek és üldöznek. A názáreti Jézus igazságossága, a szegé
nyek melletti kiállása ma újjáteremtődik; a mai kor igazi megtérését, új életet
ígérő átélését valószínűleg csak a szegényekkel és a szegényeknek Istennel való
kapcsolatában találhatjuk meg, Hitet teszürik Krisztus Urunk evangéliuma mel
lett, mert az a szegények örömhíre, a felszabadulás üzenete és ígérete.

"Nemcsak a testet érintő szegénység van, hanem egy másik, veszélyesebb is,
amely a lelkiismeretet sújtja s a személyiség méltóságának legbensőbb szentségét
sérti."

II: János Pál pápa
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