
Éreszkedjünk le aztán,
barlangok kövét lábunk tapossa,
pihenjünk meg a sziklán,
a gránátalma mustja
szomjunkat édes zamatávaloltsa.

Mit lelkem vágyva: vágyik,
amit igértél, megmutatod egy nap,
nem váratsz már sokáig, I

te, aki életem vagy,
majd átadod nekem örök jutalmad.

Dala a csalogánynak,
lélekzete az édes levegönek,
csöndje az éjszakának,
ligetek, üde zöldek,
az.éji láng emészt, de nem gyötör meg.

Pillantás föl se érte,
megtört Aminadab hatalma rajta,
a harcnak ime vége:
forrásait fakasztja,
a lovasság a rohamot föladja.

Takács Zsuzsa fordítása

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

A felsza~adulás teológiája
A Hittani Kongregáció instrukciójának visszhangja

1984. szeptember 3-án tették közzé a Ratzinger bíboros által vezetett Hittani
Kongregáció utasítását a "felszabadulás (vagy felszabadítás) teológiája" néhány
szempontjáról. A 32 lapnyi füzet égetően időszerű kérdéssel foglalkozik, több te-'
ológíai és gyakorlati problémát érint. Bár nem zsinati határozat, nem is encikli
ka, a Szentszék hivatalos dokumentuma: a pápa jóváhagyásával jelent meg.

Visszhangja azért is érthetően jelentős, mivel egy idő óta a közvélemény fi
gyelte, mi lesz az eredménye a perui püspöki kar és a Szentszék közötti tárgyalá
soknak éppen a felszabadítás teológiája egyik legjelesebb képviselője, Gustavo
Gutiérrez tanait illetően; továbbá (véletlen?) egybeesés következtében, Ratzin
ger bíboros éppen azokban a napokban folytatott megbeszéléseket Leonardo
Boff brazil ferencessel (a kérdéses teológia másik neves képviselőjével), amikor
a dokumentumot közzétették.

Rögtön szögezzük le: az instrukció nem nevez meg egyetlen teológust se; való
jában széles távlatokat tart szem előtt, még ha elsősorbana latin-amerikai hely-
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zetet veszi is figyelembe, ahol ez a teológiai irány megszületett. Maga L. Boff így
. emelte ki az instrukció jelentőségét: "Erdeme az, hogy az egész egyház és társa
dalom számára egyetemes távlatokba állította azokat a problémákat, amelyek
megszülték a.felszabadulás teológiáját: kizsákmányolás, nyomor, éhség. Elismeri
egy bizonyos felszabadulás-teológia érvényességét is, amiről vitatkozni lehet.
Más szóval: egyházi szempontból is érvényes ez a teológia. Az igazi probléma az,
hogy milyen választ adunk az elnyomás kérdésére. Hozzáfűzöm,hogy ez a doku
mentum tipikusan »Európa-központú« Iátásmódot tükröz. A felszabadítás elmé
leti témájából indul ki, mintha egyszerűenegy olyan címszóról lenne szó, amely
a katolikus teológiai szótárban szerepel és amelynek jelentését a Biblia alapján
ki kell fejteni ... Elit-jellege van, nem számol a szegények és elnyomottak konk
rét felszabadításának folyamatával. A latin-amerikai egyház nézőpontja különbö
zö; a valóságos cselekvésből kell kiindulni, amelyet már megkezdtek a szegé
nyek, a szakszervezetek, a bázisközösségek és más mozgalmak. Ezekben a ke
resztények ezt kérdezik maguktól: a hit mennyiben járul hozzá a felszabadítási
folyamathoz? Latin-Amerikában tehát a társadalmi mozgalmakból indul ki a teo
lógiai reflexió ..." (Le Monde, 1984. szept, 13.)

Még mielőtt magáról a szentszéki dokumentumról szólnánk, pár megjegyzést
teszünk a felszabadulás teológiájának kialakulásáról. 25-30 évvel ezelőtt szüle
tett meg Latin-Amerikában, bár kezdetben még nem .adtak neki nevet. Legalább
tíz évvel G. Gutiérrez ismert könyvének megjelenése előtt (amelynek címe ép
pen ez volt: A felszabadulás teológiája), a .latin-amerikai társadalmi-politikai
helyzet (a katonai díktatúrák) mozgolódást váltott ki az egyetemi ifjúság köré
ben: egyszeruen új módon kezdték értelmezni a keresztény hitet, annak társa
dalmi követelményeit. Ennek még nem volt semmi köze az európai politikai teo
lógiához, nem is jelentette a teológia egy ágát. A bázisközösségek megszületése
és terjedése Braziliában fokozottabban a szegények, az elnyomottak sorsa felé
fordította a figyelmet: hogyan lehet megszabadítani őket a társadalmi igazságta
lanságoktól? Igaz, hogy Krisztus szenvedése, keresztje által váltott meg bennün
ket, de vajon a szegény, kizsákmányolt népnek tűrnie kell szenvedéseit, éspedig
éppen azzal a meggondolással: ez a megváltás útja? Egy bizonyos dolorizmus és
fatalizmus nem lehet a felszabadító Krisztus üzenete, aki örömhírt hozott a sze
gényeknek! Közben néhány nevesebb teológus (Gutiérrez, Boff) kezdte kidolgoz
ni az új teológiát; mások viszont egyre inkább a felszabadítás gyakorlati feladatá
ra irányitották a figyelmet. Majd maga az "új" teológia is egyre inkább az orto
prexist hangsúlyozta, anélkül, hogy az ortodoxiának ártott volna. Igaz, a társada
lomelemzésben átvettek bizonyos eszméket a marxizmusból, de lényegében ma
ga a teológia csupán (l) újraértelmezte a megváltást, Krisztus keresztjét mint fel
szabadítást. Egyszóval az evangéliumban rejlő forradalmi erőt kívánták "felsza
badítani", hogy megváltoztassák a helyzetet. Ujabban egyre inkább érvényre jut
tatják a népi vallásosságban fellehető sajátos keresztény elemeket; a társadalom
tudományból kölcsönzött fogalmakkal újragondolják az egyháztant is. A "szegé
nyek egyháza" világosabban látja szerepét, az evangélizálás és a társadalmi elő

rehaladás összefüggését, főleg VI. Pál Evangelii nutisndi c. buzdítása (lásd a
3{}--34. pontokat), illetve Puebia (1979) óta.

A Hittani Kongregáció instrukciója nem akarta a maga teljességben tárgyalni
a felszabadulás teológiája által felvetett problémakört. Célja az, hogy felhívja a

. pásztorok, a teológusok és a hivők figyeimét azokra az eltévelyedési veszélyekre,
amelyek bizonyos felszabadítás-teológiák terjesztésével és gyakorlati alkalmazá
sával együttjárnak, tehát amelyek kellő kritikai érzék nélkül átvesznekeszméket
és gyakorlati irányelveket a marxista gondolkodásból. A dokumentum egyáltalán
nem akarja elítélni a helyes felszabadulás-teológiát (sőt kilátásba helyezi ennek
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elmélyítését); még kevésbé azokat, akik kisemmizett, elnyomott, üldözött testvé
reik szeretetétől sarkallva, nagylelkűen a szegények védelmére, a szabadság, az
igazságosság és az emberi jogok biztosítására kötelezik el magukat. Sőt, amint a .
pápa Pueblában, vagy legutóbb (1984 októberében) Santo Domingóban is hang
súlyozta: az új lendülettel meginduló evangélizálásnak kötelezően e célkitűzé

seket is magában kell foglalnia. Az instrukció a Zsinat (Gaudium et Spes) nyo
mán hangoztatja: az Egyház az "idők jelet" látja a népek felszabadulási törekvé
seiben: jogosan akarnak megszabadulni a gazdasági-politikai és kulturális kolo
nializmus következményeitől,és biztosítani fejlődésüket, a javak-igazságos elosz-
tását, az ember alapvető jogait. .

Egészen sematikusan az instrukció a következőket tárgyalja a helyzetleírás és
a szükséges kritikai érzék (megkülönböztetés) hangsúlyozása után:

III-V. fej.: mi lehet a felszabadítás teológiája; tárgya (III), bibliai alapjai (IV), a
tanítóhivatal eddigi dokumentumai (V). Mindez pozitív, még ha jelzi is az eltéve
lyedési veszélyeket.

VI-X. fej.: amit nem lehet elfogadni; két alapvető tévedés: a marxizmus eszméi
nek átvétele és a Biblia racionalista értelmezése (VI); majd megmutatja ezek kö-
vetkezményeit. . ,

XI. fej.: pozitív irányelvek. A teljes igazságot kell hirdetni az üdvözítő Jézusra,
az egyház küldetésére és az ember hivatására vonatkozóan, a gyakorlatban pedig
a 'keresztény etika alapelveit és az egyház szociális tanítását kell követni. Egyál
talán nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy a keresztények elnézök az igazság
talanságokkal szemben, passzívan beletörődnek a helyzetbe, vagy egyenesen az
elnyomók cinkosai. A hivőknek az igazságosságért és a békéért vívott küzdelem
mel (erőszakot, osztályharcot kerülve) kell építeniök a szeretet civilizációját.

Mindjárt az instrukció megjelenése után számos püspökkari konferencia elnö
ke vagy egyes főpásztorok, neves személyiségek nyilatkoztak: ezeket heteken át
sorra közölte az Osservatore Romeuo. Szinte valamennyi kiemelte a dokumen
tum pozitív hangvételét, kiegyensúlyozottságát. Többen rámutattak a rendelke
zés és az egyház eddigi tanítása közötti folytonosságra (pl. Vilnet, a francia püs
pökkari konferencia elnöke). Höffner bíboros, a német püspökök nevében ezt
hangsúlyozta: 'Azoktól az irányzatoktól kell óvakodni, amelyek eltorzítják az Is
tenről és az ember természetfeletti hivatásáról vallott katolikus tanítást és eltér
nek a keresztényetikától, amikor a keresztény létet politizálják (még a népi val
lásosságot is a forradalom szolgálatába akarják állítani). Ivo Lorscheiter, a brazil
püspökkari konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában töb
bek között kijelentette: "Mint latin-amerikai, aki megtapasztalta a drámai igaz-

. ságtalanságokat és a tragikus nyomort, a szentszék legújabb instrukcióját jelen
tős erőfeszítésnektartom arra, hogy összeegyeztesse a szegényekért vállalt nagy
lelkű elkötelezettséget és a marxista posztulátumok és. módszerek elkerülését.
Az instrukció legalább tíz esetben hangsúlyozza: kötelességünk az igazságossá
gért, a szabadságért és az emberi méltóságért vivott küzdelem. Hirdeti, hogy
nem akar ürügyül szolgálni azoknak, akik közömbös magatart'ást tanúsítanak a
nyomor és az igazságtalanságok tragikus és sürgető problémáival szemben. Hogy
minden kételyt eloszlasson, az instrukció ezeket írja: »Latin-Amerika bizonyos
vidékein a gazdaság jórésze az oligarchia kezében van, olyan tulajdonosok kezé
ben, akik neni rendelkeznek társadalmi lelkiismerettel. Nem létezik a jogállam,
vagy csak alig; a katonai diktatúrák lábbal tapossák az ember elemi jogait, a ve
zetők visszaélnek a hatalommal, bizonyos tőkéket külföldre visznek ... Minde
zek a tények a lázadás heves vágyát keltik fel azokban, akik a technológiai, fi
nánctőkés és gazdasági újkolonializmus tehetetlen áldozatainak érzik magukat.s"
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Egy francia nyelvű teológuscsoport, bár kritikus hangokat is hallat, pozitívum
nak tartja, hogy a Hittani Kongregáció utasítása nem ítéli el a felszabadításra
vonatkozó teológiai reflexiót, és a Latin-Amerikában elindult megújulást, a sze
gényekkel vállalt szolidaritást szükségesnek tartja. E teológusok azt kívánják,
hogy a hivatalos egyház pontosabban különböztesse meg az igazi felszabadulás
teológiát annak torz formáitól.

Végül idézzük J. Y. Calvez jezsuitát, az egyik legjelesebb Marx-szakértőt:

"A felszabadulás teológiájának középpontjában áll a marxizmusra való hivat
kozás. Hevesen vitatják, hogy ezt és ezt a teológust »megfertózte-e« a marxizmus.
A magam részéről attól tartok, hogy ott látják a marxizmust, ahol nincs ..."
Majd miután megjegyezte, hogy tápasztalatból tudja: sokan ugyan elvetik a dia
lektikus materializmust (az ateizmust), de a történelmi materializmustól átvesz
nek bizonyos értelmezési elveket és gyakorlatot (a gazdasági alap jelentősége,

osztályharc, erőszak alkalmazása), Calvez így folytatja: "... A keresztény téved,
ha ezt az osztályharcot egyetlen orvoslási módnak fogadja el, anélkül, hogy új
alapokon keresné a kiengesztelődést ... Itt á helye a szellemek és szívek megté
résének, amivel a marxizmus nem számol, hiszen - mondja - mindenkít megha
tároz a' termelési folyamatban betöltött szerepe, helyzete. A keresztény nem fo
gadhatja el ezt a csontbúrkot. Megértem tehát a Hittani Kongregáció figyelmez
tetését: egy bizonyos tartózkodásra, kritikára van szükség: meg kell vizsgálni az
elfogadott álláspontok következményeit. A hit központi forrásának fényében
nyugodt megkülönböztetésre van szükség... A felszabadulás témája megér
demli, hogy a teológia kifejtse azt a keresztény gondolkodás és gyakorlat számá
ra. Az élő teológiának Istenről és Fiáról, Jézus Krisztusról kell beszélnie, az em-.
ber hivatásáról, örök rendeltetéséről,a hitről, a hívek közösségéról és a szent
ségekről - mindenki számára érthető nyelven. Hogy valóban teológia legyen,
nem szabad a felszabadulást (felszabadítást) pusztán társadalmi-politikai haszná
latra korlátozni. Ezzel a feltétellel számíthat arra, hogy polgárjogot nyer a ke
resztény teológiában." (Le Mande, 1984. szept. 13.)

Szabó Ferenc

Kereszténység, polgárháború:
EI·Salvador

A megváltó Krisztusról elnevezett ország ugyancsak a Megváltóról elnevezett .
fővárosában néhány éve röplapokat osztogattak: "ülj meg egy papot - a hazát
építed vele!" El Salvadorban polgárháború van s ennek az egyház is részese,
szenvedője. A terror és ellenterror, a megtorlások s a megtorlások megtorlásaí
láttán felmerül a kérdés: megmaradhat-e itt az ember kereszténynek? Az időköz

ben már szentként és vértanúként tisztelt meggyilkolt érsek, Oscar Romero s
megannyi társa megadja a feleletet: lehet!, de nem könnyű!, s nagyon határozott
és egyértelmű elkötelezettséget követel!

El Salvador pici ország, 21393 km>, alig több, mint Magyarország ötödrésze.
Lakóinak száma ellenben 1985 elején 5 millió, és 2000-re 8,8 millióra számíta
nak. A népsűrűség tehát pillanatnyilag háromszor akkora, 2000-re négyszer
akkora lesz, mint Magyarországon. A lakosság 84 százaléka mesztic, 10 száza
léka fehér, 6 százaléka indián. A népesség fiatal: majdnem fele (46 százaléka) 15
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