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Brazíliai püspökök és rendfőnökök körirata
a társadalmi igazságtalanságokról

Északkelet Brazília tizenkét püspöke, élén Dom Helder Pessoa Camarával,Olin
da és Récife érsekével, valamint a pernambucói ferences, jezsuita és redemptorista
provinciális, továbbá a bahi ai bencés apát írta a.á azt az ez év májusában kiadott
közös kiáltványt, amelyben a keresztény lelkiismeret nevében tiltakoznak a Brazí
liában uralkodó társadalmi igazságtalanság ellen. A brazil rendőrség nem engedé
lyezte az okmány terjesztését és annak közlését táviratilag tiltották meg minden
sajtóorgúnumnak, rádió- és TV -állomásnak. Ennek ellenére mintegy nyo.cezer pél
dányt sikerült belőle szétosztani, mint ezt a párizsi Leeire egy Brazíliából érke
zett bizalmas közlés alapján megírta. A Lettre közli is a jelentős dokumentumot.

A körirat egy, az Oszövetsagből vett idézettel kezdődik, és a fáraók zsarnok
sága alatt nyögő Izrael népéhez hasonlítja Brazília népét. "Láttam népem nyomo
rúságát és halrottam a kiáltásait, amelyeket elnyomói váltottak ki belőle. Igen, is
merem szorongásaít" - mondja Mózesnek az Úr az Exodus tanusága szeririt.
Megalázott és századok óta elnyomott népünk szenvedéseinek láttán, Isten szava
arra késztet bennünket - írják a brazil püspökök -, hogy állást foglaljunk. Al
lást foglaljunk a nép oldalán, állást foglaljunk mindazoknak oldalán, akik ve.e
együtt igazi Ielszabadu.ásáért küzdenek, A kiáltvány részletesen megindokolja, hogy
mi késztette felszólalásra a püspököket, akik úgy érzik, hogy az embereknek nem
csak szellemi, hanem testi jóléte és egész embersége veszélyben forog. Vitába száll
nak azzal a hivatalosan terjesztett propagandával, amely szerint Brazíliában "gaz
dasági csoda" megy végbe. A dicsőített gazdasági fellendülésből ugyanis csak ke
vesen húznak hasznot. A hivatalos számadatok is ezt bizonyítják. így például
1960-1970 között a brazil lakosságnak az a 20 százaléka, amely a legmagasabb
jövedelemmel rendelkezik, a nemzeti jövedelemből való részesedését 54,4 százalék
ról 64,1 százalélera emelte, miközben az amúgyis szegény 80 százaléknyi lakosság
nak a nemzeti jövedelemből való részesedése a 45,5 százalékról 35,8 százalékra
esett vissza. De avagyonok koncentrációja még szembeötlőbb, ha figyelembe vesz
szük, hogy ugyanez alatt a tíz év alatt a lakosság leggazdagabb 1 százaléka a
nemzeti jövedelemből való részesedését a 11,7 százalékról 17,7 százalékra emelte
fel. 1961-1970-ig a bérből élők reálbére 38,3 százalékkal csökkent, noha ugyan
ebben az időszakban az egy főre eső termelési reálérték 25,6 százalékkal emelke
dett. A rendszer védelmezői arra hivatkoznak, hogya "hasznot előbb fel kell duz
zasztani, mielőtt szétosztanák". Semmi jele sincs azonban annak, hogy a jelen
brazíliai rendszerben valaha is egy ilyen igazságos elosztás érvényesülhétne. Hi
szen még az adózás is a legszegényebb rétegeket sújtja. Egy kilogramm száraz bab
vagy manióka liszt árából több az adó, mint amennyi egy luxus étteremben elfo
gyasztott étkezés árából adóként befizetendő. Az ilyen és ehhez hasonló hivata
los adatok közlése után a püspökök körirata így végződik:

Az egyház nem maradhat közömbős a fentebb kifejtettekkel és a szemünk
láttára lejátszódó eseményekkel szemben.

Tudjuk, hogy nem fognak bennünket megérteni azok, akik nem akarnak meg
érteni és a tények ereje sem győzi meg őket, önzésuk és érdekeltségük következ
tében. Készséges védelmezői ők a mostani status quónak. Érthető okokból úgy sze
rétnék feltüntetni, hogy a keresztény hit csupán személyes kapesclat Istennel és
semmi köze sincs az ember társadalmi elkötelezettségeihez. Ideológiai fegyverként
használják a vallást olyan intézmények védelmében, amelyek valójában nem az
ember szolgálatára vannak és ily módon Isten terveivel is szembeszállnak.

Az üdvösség nem olyan valóság, amelynek helye a világon kivül van. Tehát
nem olyasmi, amit csak a történelem végén, a síron túli életben érhetünk el. Az
üdvösség már ítt " kezdődik. Az örök élet, noha nem élvezzük még, azért márís
adva van számunkra Isten Fia révén, itt és ma az emberi életben. Ez az Isten ál
tal adott üdvösség a történelem szövetében bontakozik ki az ember felszabadításá
nak bonyolult folyamatában. Bármennyire fontos is azonban személyes és belső

dímenziója, az embernek ez a teljes felszabadítása nem lehetséges, ha nem fog
lalja magában a politika dimenzióját, ha nem tételezi fel a gazdasági és társa
dalmi kontextust. A felszabadulás tehát a nép által és a nép körében történhet csak.
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Nyilvánvaló, hogy a rabszolgatartó hatalom birtokosaí ugyanúgy, mint egykor
a fáraó, nem ismerik el és nem ismerik fel az üdvösség értékeit a nép harcában.
Nem akarják meglátni Isten [elenlétét a szegények é.ő erejében. Holott ők, "Jahvé
szegényei", kiváltságos helyet foglalnak el Isten kinyilatkoztatásában és igéinek
míndennapí megtestesülésében. abban a reménységben, amelyet a felszabadulásra,
a békére és testvériségre irányuló törekvések rejtenek magukban. Az elnyomók,
akik minden pillanatban a leigázás eszközeivel élnek, szintén felhasználják Istent a
maguk ideológiai érvelesében. hogy saját eszközükül használhassák, hogy a "fenn-

. álló rend" szolgálatába állítsák. Szűz Mária, az lsten Anyja, a nép egyszerű le
ánya azonban visszautasította ezt a koncepciót, amikor az Istentől kapott bölcses
ség tökéletes kifejezésével mondotta: "Hata~masokat levetett a trónról és kicsi:"
nyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal és üresen bocsátott el gazdagokat"
(Lk 1,52-53).

Hitünk fényénél és annak az igazságtalanságnak tudatában, amely országunk
gazdasági és társadalmi struktúráit jellemzi, komoly revíziónak vetjük alá az el-
nyomottak, a szegények Iránti magatartásunkat. .

A Brazíliában fennálló gazdasági és társadalmi strukturák az elnyomásra és
igazságtalanságra épülnek; a nagy nemzetközi hatalmi központoktól függő kapi
talista gazdálkodás függvényei ezek. Hazánkban egy elenyésző kisebbség, amely
bűntársa és kíszolgálója a nemzetközi kapitalizmusnak, minden rendelkezésre álló
eszközt felhasznál arra, hogy megőrizze ezt a maga hasznára kialakított állapotot.
Ily módon egy olyan helyzet állt elő, amely embertelen és ennek folytán keresz-
ténytelen. _

A gazdagok egyre gazdagabbá lesznek és a szegények egyre szegényebbé. an
nak a gazdasági koncentrációnak következtében, amely elkerülhetetlen velejárója
a jelenlegi helyzetnek. \

A kapitalista rendszer biztonságát szolgáló elnyomás napról napra kegyetle
nebbül nyilvánul meg egyrészt a törvényhozásra és az egyéb alkotmányos szervek
re nehezedő nyomás, másrészt a mezőgazdaságí és ipari szakszervezetek depoIiti
zácíója, valamint a diákszervezetek elnémítása révén, és eszközül használva a
cenzúra mechanizmusát, a rendőri eljárásokat a rnunkások, ~ parasztok és az ér
telmiségiek ellen, valamint a papoknak és az egyház laikus képviselőinek bántal
mazását, ami a bebörtönzéstől a kínzásokon és csonkításokon át a gyllkoláslg ter
jedhet.

Amellett ez a nyomorúságos valóság, amely leülönösen súlyos módon nehezedik
országunk északkeleti vidékeire, nem a természet elégtelenségének valamiféle el
kerülhetetlen következménye; ez mindenekelőtt egy olyan folyamatnak a következ
ménye, amelyet azoknak az embereknek akarata indított el, akik a nemzetközi
kapitalizmus oldalán kötelezték el magukat. Ez tette lehetővé egy olyan igazság
talan társadalom fölépítését, amelyben a kapitalista termelési viszonyok szükség
képpen növelik az osztályok közötti diszkriminációt és igazságtalanságot.

Az osztálytársadalom és a kapitalista uralom történeti folyamata végzetszerűerr

vezet az osztályharchoz. És bár napról napra ez, egyre világosabbá válik, az el
nyomók tagadják ezt az összeütközést. Ugyanakkor már ez a tagadás is annak va
lóságát igazolja. A munkások, a parasztok és kistisztviselők elnyomott tömege fel-
ismeri ezt és fokozódik vágyódása a felszabadulásra. .

Az uralkodó osztály számára nincs más kiút a szabadulásra, minthogy rálép
jen arra a hosszú és fáradságos útra, amely a termelőeszközök társadalmi tulaj
donba kerüléséhez vezet. Ez a legfontosabb alapja annak az óriási történeti fo
lyamatnak, amelynek során a jelenlegi társadalom egy új társadalommá alakul
át, amelyben lehetövé válik azoknak az objektív föltételeknek a biztosítása, ame
lyek által az elnyomottak vísszaszerezhetík emberi méltóságukat, amitől most meg
vannak fosztva, és akkor lehullanak szenvedéseik láncai, és legyőzve az osztály-
ellentéteket, végül meghódíthatják a szabadságot. '

Az evangélium minden keresztényt és minden jóakaratú embert arra hív, hogy
ebben a prófétikus folyamalban elkötelezze magát.'

A keresztény reménység." amely egy új és önmagával kiengesztelődött emberi
ségre irányul, nem engedi meg, hogy tétlenül álljunk, kívülről várva, hogy "a te
remtett világ is felszabaduljon a romlottság szolgaságából az Isten fiai dicsőségé

nekszabadságára" (Róm 8,18-22), hanem figyelmes és tevékeny jelenlétet követel,
amely képes arra, hogy a történet folyásában felvillantsa a föltámadás és az eljö
vendó új emberiség körvonalait.

D. K.
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