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- Beszélne kicsit az életéről?

- Urnában születtem, meglehetősen szegény családból. Gyerekkorom legnagyobb
.megrázkódtatása az volt, hogy 12 éves koromban csontvelőgyulladásomvolt, és hat
évig bénán feküdtem. Ekkor tanultam meg, mit jelent másoknak kiszolgáltatva élni.
Először az orvosegyetemre iratkoztam be, de aztán szemináriumba léptem. Filozófiai
tanulmányokra Leuvenbe küldtek. Itt tanultam pszichológiát is. Első értekezésemet
Freudról írtam. Teológiát pedig Fribourgban, majd Lyonban tanultam. 1960-ban föl
szentelt papként kerültem haza. Itt először az egyetemisták pasztorációjába kapcso
lódtam bele, majd egyre növekedett a tevékenységi köröm, Peruban és a szomszédos
országokban. Sokat foglalkoztam teológiával is, bár egyetemi katedrát sohasem kap
tam. Civilek számára ugyan tartottam kurzusokat katolikus egyetemeken, de teoló
giai professzorrá sohasem neveztek ki.

-Miért nem?
- A hatvanas években egy kicsit gyanakodva néztek rám, mert Franciaországban ta-

nultam a teológiát. A zsinatot megelőző időszak volt ez, és a francia teológusokat
(Congarra, Lubacra gondolok például) idehaza nem nézték jó szemmel. Persze ekkor
még szó sem volt a felszabadítási teológiáról.

1968-ban részt vettem a medellíni konferencia előkészítésében,ekkor kezdtem ki
dolgozni a felszabadítási teológiát. Aztán belekapcsolódtam a puebiai konferenciába
is, már némileg más módon. Hat év óta pedig egy plébániát látok el, s ez igen szép
élmény számomra. Fő tevékenységem tehát a lelkipásztorkodás. Ezen belül persze
igen sok előadást és szemináriumot kell tartanorn, s ezekből aztán újabb és újabb
könyvek születnek. De legfontosabb teológiai reflexióm mindig a lelkipásztori mun
kára épül. Igyekszem lépést tartani az új teológiai irodalommal, de legfőbb inspirá
lóm mégis a lelkipásztori munka. A plébániai teendők mellett persze foglalkozom
egyetemistákkal, bázisközösségekkel, s mindezek mellett igyekszem művelni a teo
lógiát is.

- A latin-amerikai püspökök medellíni konferenciáját említette.
- Igen, arra teológiai szakértőként kaptam meghívást. Ezt a konferenciát igen jelen-

tősnek tartom a latin-amerikai egyház életében. Öriási változást hozott.

- Ugye ekkor fogalmazták meg először a szegények melletti kiállásukat?
- Igen. A felszabadítási teológia ötlete 1968 júliusában alakult ki bennem, egy hó-

nappal Medellín előtt, egy előadás kapcsán. Mire a konferencia megkezdődött,ben
nem már készen állt egy teológia vázlata: a szegények melletti kiállás, s ennek nyo
mán a felszabadítás három dimenziója: a társadalmi, az emberi felszabadítás és a
megszabadulás a bűntől.
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- Hogyan talált rá magára a névre?
- 1968 júliusában papok és apácák részére kellett előadást tartanom a fejlődés

teológiájáról. Ahogy ezen a témán gondolkodtam, fölvetődött bennem: a teológiának
nem sok köze van a fejlődéshez, erről nemigen érdemes beszélni. Ehelyett inkább a
felszabadítás teológiájával kellene foglalkozni - ez a név akkor teljesen új volt. Ezen a
címen beszéltem tehát a szegénységről; a felszabadítás különböző aspektusairól, a
felszabadítás lelkiségéröl. De higgye el, az eszmék már széles körben ismertek voltak
Latin-Amerikában, és sok szó esett róluk a medellíni konferencián is, csupán az elne
vezés volt új. Azok az évek igen nehezek voltak a mi kontinensünkön. Teljesen hamis
elképzelés azt állítani, hogy Mexikóban, Brazíliában, Peruban, Argentínában a felsza
badítási teológia valami optimista szakaszban kezdödött, Ez nem igaz. Sokkal erő

sebb hatást jelentett a II. Vatikáni zsinat - hiszen három évvel vagyunk a zsinat befe
jezése után.

- Úgy tudom, személyesen is részt vett a zsinaton. Hogyan élte át ezt az eseményt fiatal
teolágusként?

- A zsinat 1965 december elején fejeződött be, s nagyon örültem az elért eredmé
nyeknek. Leuveni és lyoni professzoraim egy része szakértőként részt vett a zsinaton,
s itt találkoztam velük. Úgy is mondhatnám, az általam tanult teológia jelent meg a
zsinaton. Ugyanakkor arra is lehetőségem nyílt, hogy a távolból hazámra gondoljak,
az ott élő szegényekre, ez pedig fájdalommal töltött el. Vegyes érzelmek jártak át:
egyszerre voltam boldog, hiszen a zsinatot Isten ajándékának tartottam, de ugyanak
kor elégedetlen is. Most, húsz évvel később, már tudom, hogy mi zavart akkoriban.
Azidőben alakult ki bennem, hogyan kell művelnem a teológiát: teológiai szempont
ból kell elemeznem saját hazám és kontinensem helyzetét, a zsinat teológiai szem
pontjai nyomán. A teológia Istenről szóló tudomány. Számomra pedig a legfőbb kér
dés az volt: hogyan tudok beszélni Istenről? Hogyan beszélhetek Istenről a szegé
nyeknek, a nyomorultaknak, a száműzötteknek? Ez mindennél fontosabbá lett szá
momra. A felszabadítási teológia ebből a kérdésfölvetésből származik: egy sajátos
szempont szerint beszél Istenről.

Erősen hatott rám Dietrich Bonhoeffer egyik könyve. Ő teszi fel a kérdést: hogyan
beszélhetünk Istenről egy felnőtt, szekularizált világban? Bennem ez a kérdés így for
málódott át: hogyan beszélhetünk Istenről az ártatlanok szenvedése láttán? A szemé
lyiségüktől megfosztott nyomorultak láttán? Hiszen metafizikai értelemben rnindnyá
jan személyek vagyunk, de sok embert nem tekintenek annak. Erre a kihívásra pró
bálunk feleletet adni, s ez többet jelent a hagyományos teológiánál. A protestáns
teológusok, Barth, Bultmann, Tillich vagy katolikus részről Congar, Rahner, Hans
Küng, Schillebeeckx - az ő modern teológiájuk kihívása a modern személyiség, a
nem hívők felől érkezik. A mi teológiánk kihívása a személyiségüktől megfosztottak
felől. Ezért aztán más kérdésekre adunk választ. Én magam sokat tanultam a modern
teológiától. De mégsem tudom magam azonositani ezzel a teológiával, mert nem illik
rá az én népem helyzetére. Peruban nem beszélhetünk felnőtt, szekularizált világról
a szó modern értelmében. Sokkal inkább szegény világnak nevezném.

- Sokan azt mondiák, hogya felszabadítási teológia a politikai teológiának nevezett
európai irányzatból merítette ösztönzését.

- Ez nem igaz. 1968 júliusában még nem is ismertem a politikai teológiát. Csak ké
sőbb olvastam ilyen jellegű írásokat, s nagyra becsülöm J. B. Metz munkásságát, fő

leg az újabb írásait, mert ezek sokkal nyitottabbak. Gyakran próbálják a felszabadí
tási teológiát a politikai teológia radikális irányzataként értelmezni, vagy akár
marxizmust olvasnak bele. Egyik véleménnyel sem értek egyet, mindkettőt hamis
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vádnak érzem. Ha a teológiát progresszív és konzervatív szárnyra osztják fel, én úgy
érzem, egyikhez sem tartozom. Távol állok a liberális teológusoktól, de a konzervatí
voktói is. Az európaiak, főleg a németek hajlamosak arra, hogy a saját európai értel
mezésükben olvassák a felszabadítási teológiát is. Ez a félreértések alapja. Nem állí
tom, hogy mi tökéletesen eredetiek vagyunk. A korábbi keresztény teológiák ha
gyományára építjük rá a magunkét is. De sajátos szempontjaink felhasználásával, kü
lönös tekintettel a szegényekre. Véleményünk szerint a teológiának elsősorban a
pasztorális célkitüzéseket kell kidolgoznia. Arra kell választ adnia, hogyan beszélhe
tünk Istenről. Ez számomra az alapvető kérdés akkor is, amikor a plébániámon ott
állok a híveim előtt. Hogyan mondjam el ezeknek a szegényeknek: "Isten szeret
benneteket." Ez a legnehezebb feladat számunkra. Mertkönnyü úgy általában beszél
ni Isten szeretetéröl, Jézus különleges szeretetéről a szegények iránt. De amikor a
szegényekhez kell szólnunk, akik a bőrükön tapasztalják meg a nyomort, az elnyo
mást, akkor bizony sokkal nehezebb hitelesen elmondani: Isten titeket is szeret.

- A marxizmus "vádját" említette.
- Ha a szegénységről hitelesen akarunk szólni, akkor föl kell tárnunk a szegénység

keletkezésének okait. Reális elemzéshez a társadalomtudományok segítenek hozzá 
ezek adják kezünkbe az eszközt a társadalmi valóság megismeréséhez. Amikor tehát
a felszabadítási teológiában ehhez a kérdéshez jutottunk el, szűkségszerüen föl kel
lett használnunk a társadalomtudományok eredményeit. De persze csak ebben a kér
désben. A Szentháromság megértéséhez nem venném igénybe a társadalomtudomá
nyokat, de a társadalmi valóság elemzéséhez igenis szükségünk van rá. A társadalom
tudományok pedig napjainkban több marxista fogalmat alkalmaznak. Ezeket nem mi
magunk csempésztük be - ott találhatók a legismertebb szakkönyvekben. Nem a mi
dolgunk kidolgozni egy sajátos társadalomtudományt, egyszerüen felhasználtuk a
társadalomtudomány legújabb elemzéseit, marxista fogalmaikkal és terminológiájuk
kal együtt. Elképzelhető, hogy húsz év múlva ezek a marxi fogalmak már nem lesz
nek többé jelentőseka társadalomtudományban, hiszen a tudomány fejlődhet.

Különben hasonló a helyzet a pszichológiában is. Amint említettem, fiatalkorom
ban sokat foglalkoztam Freuddal, többet mint Marxszal. (Marx tanait egyébként sok
kal kevésbé tartom veszélyesnek a kereszténységre, mint Freudét.) A mai lélektan
igen sok fogalmat vett át a freudi pszichoanalízisből- freudi fogalmak nélkül ma le
hetetlen lélektant müvelni. De azért mégsem nevezhető freudistának mindaz, aki
pszichológiával foglalkozik. Ha például a tudatalattiról, a védekezési mechanizmu
sokról beszélünk - ezek freudi fogalmak. A marxizmus tehát a társadalomtudomá
nyon keresztül került be a felszabadítási teológia elemzésébe a társadalomról. Mi
sohasem törekedtünk arra, hogy a kereszténység és a marxizmus között valamilyen
szintézist hozzunk létre. Nem ismerik igazán a felszabadítási teológiát, akik ilyesmit
állítanak róla. Az amerikai Time magazin egyszer azt írta rólunk, hogy mi ilyen szin
tézisre törekszünk - ez színtiszta kitalálás.

- És hogyan vélekedik az osztályharc szerepérdl a történelemben?
- Az osztályharc társadalmi konfliktus, s társadalmi osztályok mindenütt léteznek,

ez nem marxista fogalom. Marx csak magyarázatot adott a gazdasági viszonyokból
kiindulva, de a tényt magát Adam Smith rögzítette először. Nemcsak a társadalmi
osztályok kerülhetnek egymással ellentétbe, hanem a kűlönbözö kultúrák vagy akár
a két nem is. A mi kérdésünk ez: hogyan lehetünk keresztények az ilyen konfliktusok
közepette?
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Amikor a könyvemet írtam, sok fiatalember is olvasta az írásaimat, akik a marxiz
musnak kötelezték el magukat. Azt felelték nekem: lehetetlen minden embert szeret
nünk, hiszen harcolunk ellenük; lehetetlen megteremtenünk az egyház egységét, hi
szen itt is megtalálható a gazdagok és a szegények ellentéte. Azt válaszoltam nekik:
sajnos a tényt tudomásul kell vennünk, hogy súlyos társadalmi konfliktusban élünk.
De a társadalmi osztálykülönbségek közepette is föl kell tennünk magunknak a kér
dést: mit jelent az, hogy szeretnünk kell a felebarátunkat? Ennek láttán kettős követ
keztetésre jutottam. Az egyetemesség a kereszténység lényegéhez tartozik, senkit sem
zárhatunk ki tehát a szeretetünkböl, ez ellentmondana Isten parancsának, aki min
denkit szeret. Másodszor: az egyház egysége Isten ajándéka. Lehet, hogy most nem
egységes az egyház, de mindent meg kell tennünk az egyház egységéért. A Laborem
exercens-ben a pápa leszögezi, hogya mai társadalomban a munka és a tőke ellentét
ben van egymással. De hozzáteszi: itt nem állhatunk meg, mert személyek állnak a
munka es a tőke mögött egyaránt; a mi kérdésünk az kell legyen, hogyan valósíthat
juk meg az egyetemes szeretetet és az egyház egységét e feszültségek és ellentétek
közepette. Nem tehetjük meg azt, hogy az emberiségnek csak egyik részét fogadjuk
szeretetünkbe. A szegényekre különös gondunk kell legyen, de ez nem szüntetheti
meg szeretetünk egyetemességét. Ez persze igen nehéz erőfeszítés: mindenűtt,

mindenkit egyformán szeretni, és összeegyeztetni az igazságosságot az ingyenesség
gel, a hatalmat az elkötelezettséggel. Talán most már érti, hogy az európaiak egy ré
sze túlságosan spirituálisnak és pasztorálisnak tartja a felszabadítási teológiát.

Európában sok egyházellenes nézet fogalmazódik meg, mi viszont egyházi teológiát
müvelünk. Némelyek Rómában a német teológusok okozta nehézségek alapján ítélik
meg a teológiánkat. Én egész életemben az egyházon belül akartam a teológiát mű
velni, Istenről szólni. Istennel Krisztus által az egyházban találkoztam, nem pedig az
egyházon kívül. Az egyház igen fontos számomra.

- Hadd kérdezzem meg, hogyan beszél híveinek, a szegényeknek Istenről? Hogyan tudja
bizonyítani, hogy Isten szereti őket, holott halálos nyomorúságban élnek?

- Ez a legnagyobb feladat számomra is, és nincsenek kielégítő megoldásaim. De
megpróbálok részt vállalni a sorsukban, a szenvedésükben, örömeikben, s ez az em
beri együttérzés az egyik módja annak, hogy elmondjuk nekik Isten szeretetét. Isten
szeretetét egymás szeretetén keresztül tapasztalhatjuk meg. A kereszténység legfőbb

parancsa ezért a felebaráti szeretet. Ez a szolidaritás persze oda vezet, hogy részt vál
lalunk a törekvéseikben, igyekszünk javítani a helyzetükön. A legfontosabb talán
az, hogy tisztában vagyunk a sorsukkal, hiszen a szegények nagy része annyira nyo
morult, hogy föl sem tudja mérni a maga helyzetét. Sokan fátumként fogadják el a
szegénységet. A keresztények viszont nem nyugodhatnak bele a szegénységbe.

Többnyire akkor válik támadások célpontjává a felszabadítási teológia, amikor
megpróbáljuk feltárni a szegénység okait. Amíg csak azt mondjuk: "szegények vagy
tok" - nincs semmi probléma. De mihelyt így folytatjuk: "azért vagytok szegények,
mert ..." - akkor rögtön meggyűlik a bajunk bizonyos rétegekkel. A hatalom birtoko
sai ugyanis nem örülnek, ha kifejtjük a szegénység szociális és gazdasági okait.

- Szabad megkérdeznem, hogy Önnek személy szerint is támadtak nehézségei a kor
mányzattal vagy az uralkodó asziállyal?

- Hogyne. S ebben nem vagyok egyedül. A felszabadítási teológia legfőbb ellenfelei
egyes amerikai hatalmi körök. Nem tudom, ismeri-e például az úgynevezett Santa Fe
dokumentumot. Ezt néhány politikai-gazdasági szakértő állította össze Reagan első

választási hadjárata alkalmával, 1980-ban. Eszerint Latin-Amerikában az amerikai
politikának egyik tegveszedelmesebb ellenfele a katolikus egyház, főleg pedig a fel-
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szabadítási teológia. A latin-amerikai kontinensen tehát lehetőség szerint föl kell
számolni ezt a teológiai irányzatot.

Ezt világosan kell látnia annak, aki a felszabadítási teológiával foglalkozik: a leg
élesebb támadások a politikai, hatalmi körökböl érnek bennünket. Erre igen jó példa
Romero érsek esete. Romero nem tett mást, mint síkraszállt országa szegényeinek
ügyéért. Ezért ölték meg. Pedig ő egyáltalán nem vett részt politikai harcokban. Egy
szerűen csak az evangéliumot hirdette, Istenről beszélt a szegényeknek. Ez elég volt
arra, hogy megöljék. Úgy érzem, igen sok keresztény él ma hozzá hasonló helyzetben.
Sokan, akiket - legalábbis eddig - nem öltek meg, de igen súlyos nehézségek között
élnek. A szegénység nem szükségszerű végzet, hanem a társadalmi-gazdasági viszo
nyok következménye. S mihelyt valaki erről kezd beszélni, nehéz helyzetbe kerül.
Az én kontinensemen ez a napnál is világosabb.

- És hogyan látják mindezi az egyházban? Mennyire egységesek a keresztények a
szegények felkarolásában? Oscar Romero, Helder Camara - püspökök, de tudomásom
szerint a püspökök álláspontja sem egységes ebben a kérdésben.

- Formálisan egységes állásfoglalás született Medellínben és Pueblában, egész
Latin-Amerika számára. Persze nem mindenki egyforma következetességgel száll sík
ra ennek megvalósításáért. De ez így volt a U. Vatikáni zsinaton is. Született néhány
igen jelentős állásfoglalás - de ki merné azt állítani, hogy ezek mind valóra váltak az
egész egyház gyakorlatában? Ez természetes emberi folyamat. Formálisan nagyon vi
lágos szempontokat fogalmazott meg a zsinat, ahogy Medellín és Puebia is. De ahhoz
természetesen hosszú időnek kell eltelnie, hogy ezek a szempontok a mindennapi
életben is meggyökerezzenek. Türelemmel kell megérlelnünk ezeket a felismerése
ket. A szempontjainkat igen világosan és ismételten megfogalmaztuk, írásban is, szó
ban is, különbőzö konferenciákon, gyűléseken, sok laikus, pap, püspök jelenlétében.
Talán kicsit sovinisztán hangzik, de véleményem szerint a latin-amerikai egyház igen
fontos történelmi szakaszban él, talán történelmének legjobb szakaszában. Ez persze
nem könnyű szakasz, igen sok nehézséggel, fáradsággal jár, de eleven, dinamikus,
keresztény. Medellínt egyszerre tartom eredménynek és új kezdetnek. Azt hiszem, a
latin-amerikai egyház nagyon sajátos és fontos módot választott az evangélium hir
detésére. Nem szabad persze általánosítanunk, hiszen hatalmas területről és sok or
szágról van szó. Egészében mégis elmondhatjuk, hogy nagyon elevenen él ma itt a
kereszténység.

- Fontos történelmi változásokról volt szo, Politikai-társadalmi jellegű változásokra is
gondol vagy csupán az egyház belső átalakulására?

- Én elsősorban az egyház életére gondoltam - arra, hogy egyre többen fordulnak
érdeklődéssel,segítőkészena szegények felé. Politikai értelemben igen különbözőek

ezek az országok. Az egyház élete viszont csaknem midenütt igen hatékony és ter
mékeny, pasztorális, liturgikus, lelkiségi szempontból. A lelkiség szerepe növekedett
nálunk. Mostanában éppen a spiritualitással foglalkozom, mert ezt alapvetőnek ér
zem a keresztény életben. Nem illik talán önmagamra hivatkoznom, de a felszabadí
tási teológia címü könyvem a felszabadulás lelkiségéről szól. Itt sok elkötelezett ke
resztény vallomását idéztem, hiszen a szegények ügyéért harcolók mély lelkiségről

tesznek tanúságot. Ez a lelkiség Krisztus követését jelenti, márpedig ez a középpontja
a keresztény életnek. Mindezek azt mondatják velem. hogy életbevágóan fontos és
igen gazdag óráját éli a latin-amerikai egyház.

Más tekintetben viszont igen fájdalmas, nehéz időszak ez - igen magas árat kell fi
zetnünk sok mindenért. A legáltalánosabb értelemben vett vértanúság mindennapi
valósággá lett Latin-Amerikában. Más földrészeken ezt talán el sem tudják képzelni -
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de itt akárhány papot olyanok gyilkoltak meg, akik kereszténynek nevezik magukat.
Ez pedig rettenetes. Persze sok parasztot, nőt is megöltek már, de ha csak a papokra
gondolok, az utóbbi években legalább ötvenen szenvedtek vértanúságot.

- Latin-Amerikát mindig katolikus kontinensnek mondták, de úgy látszik, évszázado
kon át inkább csak ti nevében volt az - éppen az óriási paphiány, a babonák keveredése a
keresztény hittel mintha a vallásos hit felszínességét bizonyítaná ...

- Ez kétségtelen. De a kereszténység Európában is egy másfajta, pogány népi vallá
sosságra épült rá. Ünnepeink nagy része előzőleg pogány ünnep volt. A kereszténység
egyik legérdekesebb jelensége, hogy asszimiláini tudja a különböző kultúrákat, sőt az
egyes vallási formákat is: megtisztítja őket, és beépíti a maga rendszerébe. Ez Euró
pában is így zajlott le az ötödik században. Ennek a kornak Európájáról is elmondha
tó, hogy a kereszténység keveredett a pogánysággal. Ez természetes tisztulási folya
mat. Ugyanez nálunk ma játszódik le.

Említenék azonban egy másik szempontot is. Kontinensünkön óriásiak a szociális
igazságtalanságokból eredő ellentétek. Ebben az embertelen helyzetben él a népes
ség nagy része - s ha ez így van, akkor hogyan nevezhetjük ezt a kontinenst keresz
ténynek? Ezt a mélységes és igaz kritikát nemcsak keresztényektől lehet hallani, ha
nem kívülállóktól is. Marxisták is ismételten emlegetik, hogy furcsa kereszténység a
miénk: a keresztények öldösik egymást, egyik részük nyomorban él, néhányan pedig
elképesztőgazdagságban. Erre az ellenvetésre bizony nagyon nehéz válaszolni. Egyet
tehetünk: valóban elkötelezzük magunkat a szegények ügye mellett. A huszadik szá
zadban ez már hatalmas mozgalommá növekedett. De említhetném a 16. századot is,
Bartolomeo de las Casast és a többi misszionáriusokat. Las Casas a 16. században
mondta azt, hogy az indiánok idő előtt halnak meg. Igazságtalannak érzem, hogya
helyzet ma sem változott meg: népünk nagy része idő előtt hal meg az éhség, a nyo
mor következtében. A halállal kell szembenéznünk: hogyan hirdessük ezeknek az em
bereknek Krisztus feltámadását? Mi az értelme a halálnak? A feltámadás üzenete: a
történelemben nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. A felszabadítási teológia
az élet üzenetét kívánja hirdetni.

- A felszabadítási teológia írásait olvasva az a benyomásunk támadhat, hogy meglehe
tősen optimisták. Korábban említette, hogy ez a teológia egyáltalán nem valami optimista
korszakban született. De nem megalapozatlan optimizmus-e a minden bajtó l való meg
szabadulást hirdetni, hiszen végül is mindnyájunknak meg kell halnunk? Nem áltat juk-e
az embereket hamis illúziókkal?

- Mi az igazságtalan és korai halálról beszélünk. Optimisták vagyunk, de keresz
tény alapon. Hitünk alapján mondjuk az embereknek: szeretned kell minden embert,
az ellenségedet is. Ez valóban határtalanul optimista követelmény, hiszen a valóság
gyakran egészen mást mutat. De hisszük, hogy az ember képes arra, hogya testvé
riesség, a szeretet alapján igazságos viszonyokat teremtsen. Erről csakugyan meg
vagyunk győződve, de ezt nem nevezném alaptalan optimizmusnak.

- Nyugat-Európa jóléti társadalmai igyekeznek feledtetni az emberrel a szenvedés té
nyét - teológusok se merik már siralomvölgynek nevezni a földet. Úgy teszünk, mintha ;
képesek lennénk földi paradicsommá változtatn i a világot. Más [ogalmazásban; de nem
ilyesmit hirdetnek itt is?

- Nem, paradicsomról szó sincs. A keresztény ember a földet sohasem képzelheti
paradicsomnak. Ellene vagyunk mindannak, ami pokollá változtatja a földi életet, de
nem ringatjuk bele magunkat egy tökéletes társadalom illúziójába - ez nyilván kép
telenség. A bűn sajnos emberi valóság. A felszabadításnak három dimenzióját külön-
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böztetjük meg: az emberi és a társadalmi felszabadítást, meg a büntöl való szabadu
lást, amelyet Isten kegyelmétől kapunk meg. Ez a három dimenzió azonban ugyan
annak a felszabadulásnak hármas aspektusa. Ezt így együtt nem érzem optimistának,
hiszen a bűnnel igen komolyan foglalkozunk a teológiánkban.

Némelyik európai teológust éppen azért tartom egyoldalúnak. mert véleményem
szerint számításon kívül hagyják a bűn valóságát. A társadalmi igazságosság hiánya is
végső soron a bünböl ered. Az okot nemcsak a struktúrákban kell keresnünk, bár
nyilván ezek is igen fontosak. De a keresztények meggyőződése szerint a társadalmi
igazságtalanságot végső soron az okozza, hogy visszautasítjuk a szeretetet, ez pedig a
bűn. S ha ezt számításba vesszük, akkor már nem vélekedhetünk túlságosan optimis
tán a történelemről. Éppen ez az egyik pont, ahol Teilhard de Chardint is bíráljuk 
hiszen nem veszi eléggé tekintetbe a bűn valóságát. Csakugyan nem feledkezhetünk
el a bűnről, a szenvedésröl, az embertelenségről. Személy szerint engen nagyon mé
lyen megrendít a szegények szenvedése. Tavaly egy kis könyvecskét írtam Jóbról.
Mert úgy érzem, hogy Jób kérdése a miénk is. Ez pedig: hogyan beszéljünk Istenről a
szenvedés színe előtt? Nagyon nagy élmény volt számomra ennek a könyvnek meg
írása.

A megoldást én az igazságosság és az ingyenesség kapcsolatában látom. Nem kell
bizonygatnom: az igazságosságért folytatott küzdelmet alapvetőnek érzem. Ez azon
ban még kevés. Paradox módon az igazságosság önmagában képes embertelenné is
válni. Legmélyebb emberi vágyunk az ingyenes ajándékra irányul: arra, hogy ingyen
szeressenek, feltétel nélkül.

- Hogyan fogadta a két római megnyilatkozást a felszabadítási teológiáról?
- Hadd kezdjem azzal, hogy elismerem és fontosnak tartom az egyházi tanítóhiva-

tal tekintélyét. A magisztériumnak joga van ahhoz, hogy egy-egy teológiai művel vagy
szemlélettel kapcsolatban fenntartásai legyenek. Ha engem ér ilyen bírálat, kész
vagyok arra, hogy megmagyarázzam, pontosítsam, sőt, ha szükséges, módosítsam a
tételeimet. Hozzá kell tennem azt is, hogy ellenem sohasem indult jogi eljárás. Meg
jegyzéseket kaptam munkáimmal kapcsolatban, de hivatalos eljárásra sohasem ke
rülj sor. De ha ez bekövetkezett volna, akkor is föltétlenül alávetettem volna magam
az egyház tanítóhivatalának, hiszen az egyházhoz tartozás mindennél fontosabb szá
momra. Elsődleges feladatom nem intellektuális, hanem pasztorális, tehát az egyhá
zamon belül végzett munka. S a felszabadítási teológiát művelö mindegyik társam így
gondolkodik. Az érveinket persze kifejtjük, a véleményünket elmondjuk, de végső

soron elfogadjuk Róma állásfoglalását. Sok liberális teológus Európában nem ért
egyet evvel a magatartásunkkal, pedig ez számunkra az egyetlen járható út.

Ami. a két instrukciót illeti - nagyon fontos dokumentumnak tartom őket. Hozzá
kell azonban tennem, hogy csupán az egyházi tanítóhivatal egyik szervének megál
lapításait tartalmazza - lehetőségünk nyílik tehát a vitára. Nagyon fontosnak tartom,
hogy ennek nyomán szabad eszmecsere alakuljon ki. Hozzátehetném azt is, hogy a
dokumentumok igen sok fontos szempontot tartalmaznak, elsősorban a második 
ezt sokkal értékesebbnek tartom, mint az elsőt. Nem tudom, ismeri-e Daneels belga
bíboros nyilatkozatát - ő tagja a Hittani Kongregációnak. Az első dokumentum után
kijelentette: nem ért egyet minden megállapításával. Ha ezt ő kimondhatja, akkor én
miért ne? Ezek a nézetkülönbségek hozzátartoznak az egyház normális életéhez. De
megismétlem a kiindulópontomat: elfogadom az egyház tanítását. Még azt is el
fogadnám. ha hallgatásra szólítanának fel. Amíg azonban ez be nem következik, addig
kifejthetem a nézeteimet, újabb írásokban elmélyíthetem a felszabadítási teológia
gondolatvilágát. De a második dokumentum után, különösképpen pedig a pápának a
brazil püspökökhöz intézett gyönyörű levele után a kérdést lezárultnak tekinthetjük.
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Ebben a levélben a pápa azt írja, hogy a felszabadítási teológiát nemcsak lehetséges
nek tartja. hanem fontosnak és szükségesnek is.

Ami a magam személyét illeti, ezek az utóbbi évek igen fájdalmasak voltak szá
momra, de ugyanakkor igen gazdagok is. Elmélyítették bennem a lelkiséget, megerő
sítették a hitemet, a reményemet és az egyházhoz tartozásom tudatát. Nem tagadha
tom, hogy sok fájdalmat is hoztak, hiszen szeretem az egyházat, az életemet csak
benne tudom elképzelni, és fájdalmas élmény, ha nehézségeim támadnak az egyhá
zon belül. Ugyanakkor azonban igen gazdag évek voltak. Sokan kifejezték együttér
zésüket és szolidaritásukat. Engem pedig arra késztetett. hogy újraolvassam az irá
saimat, és elmélyítsem saját gondolatvilágomat. Egyikünk sem mondhatja magát az
igazság egyetlen birtokosának - szükségünk van arra, hogy eszméinket megvitassuk
egymással és felülbíráljuk. Tisztában vagyok avval, hogy ez a teológia, mint minden
teológia. csupán kísérlet. Erőfeszítésünkettehát tovább kell folytatni.

Befejezésül még egy utolsó szempontot tennék hozzá. Amikor sokan sajnálkoztak
rajtam és a meghurcoltatásomat emlegették, mindig ezt válaszoltam nekik: mi ez a
fájdalom a nép szenvedéséhez képest? Szégyellném magam, ha a magam életében
fájdalmakrój beszélnék, hiszen mindez eltörpül az övékhez képest. Ezekben az évek
ben sokan kitüntettek barátságukkal, és hitet tettek összetartozásunkról. De a nyo
morult szegények magányosan szenvednek, hiszen az ő szenvedésük nem feltúnö,
nem látványos, nem érdekes a többiek számára. - Meg aztán azért is igaztalannak
érezném a szenvedéseket emlegetni, mert az egyházban megtapasztalt örömöket
sokkal nagyobbaknak tartom. Sokkal nagyobb gazdagságot jelent számomra, hogy az
egyház tagja lehetek, mint ezek a - végül is - jelentéktelen feszültségek és konflik
tusok.

L. L.

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

JAN JAROSZ

Éhség

Több ezer fiatallal együtt engem is Jarocinba vonzott a rock-fesztivál. De nem azért
utaztam oda, hogy rock-zenét játsszam, mert ehhez még csak nem is konyítok. Nem
lelkesedem azért sem, hogy a zenekarokat hallgassam. Az idén I28-an léptek fel, köz
tük olyan kellemesen csengő nevüek, mint: "Hirtelen nyavalyatörés", "Pokol-követ
ség", "A beton bennszülötte i", "Merev ázsiai karó", "Lord Vader", "Szemétláda-filo
zófia", "Éjjeli kobra", "Zárka" vagy "Mocskos villa",
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