
A szükség új arcai
Az éhezõk száma egy milliárdra
emelkedett 2009-ben, s így 150 milli-
óval nõtt a mostani „élelmezési vál-
ság” kezdete óta. Minden ötödik má-
sodpercben meghal egy gyerek az
éhezés következményeiben. Ez poli-
tikai botrány abban a világban, amely
mindenki számára elegendõ élelmi-
szert termel.

Korunk egyik jellemzõje, hogy
nem esik nehezünkre számos további
példát megnevezni annak érdekében,
hogy megerõsítsük a szegények mel-
letti aktív kiállás aktualitását és jelen-
tõségét. Amíg tény az éhezés, a sze-
génység, az elnyomás és sok-sok em-
ber idõ elõtti halála, miközben szé-
dítõ gazdagság összpontosul kevesek
kezében, addig tökéletesen jogosult a
felszabadítási teológiák léte. Ugyan-
akkor emlékezetünkbe kell idéznünk,
hogy a felszabadítási teológia egyál-
talán nem új teológia, hanem az jel-
lemzi, hogy a szegénység és a ki-
rekesztés történelmi tapasztalatának
megfelelõen újból föltárja a keresz-
tény hit lényegét.

A felszabadító teológia ma is érvé-
nyes kínos kérdése, amelyet Latin-
Amerika katolikus püspökei elõször
1968-ban tettek fel a kolumbiai Me-
dellinben, így hangzik: Kész-e az
egyház arra, hogy magáévá tegye a
szegények bajait és küzdelmeit, és
védelmezze ügyüket? Ehhez szoro-
san kapcsolódik az a készség, hogy a
civil társadalomból kiindulva vállal-
juk az egyenjogúsító, ellenálló cse-
lekvést, és ebben a tevékenységben
keressük saját hitünk inspirációját –
aminek során ellenálló hitté formáló-
dik a hitünk. A teológiára ekkor az a
szerep hárul, hogy kritikusan reflek-
táljon a kirekesztettek, a szegények és
a szegénnyé tettek melletti elkötele-
zettségre. Ebben döntõ szerepet ját-
szik a kirekesztettekkel találkozás és
a Krisztussal találkozás egyidejûsé-
ge. A kirekesztett személy így kiált:
„Élni akarok!”, s e kiáltásával olyan
valóságot tár fel elõttünk, amely ed-
dig el volt rejtve elõlünk. Ebben az
összefüggésben említsük meg egy
salvadori apáca tanúságtételét. Nyo-
matékosan ecsetelte, hogy amikor

olyan nõket látogatott meg, akik csa-
ládi erõszak áldozatai lettek, sosem
volt képes Istenrõl beszélni; inkább
ezeknek az asszonyoknak az élmé-
nyei világították meg számára radiká-
lisan új módon Istent.

A legkülönfélébb árnyalatú felsza-
badítási teológiák azzal tûnnek ki,
hogy a szegények szociális szükségé-
ben és kiáltásában felhívást látnak a
tevékeny szolidaritásra, és e cselek-
vésbõl kiindulva új módon fedezik fel
az egyiptomi kivonulás, a nyolc bol-
dogság és a kenyérszaporítás Istenét.

A társadalom peremén élõ nõk, fér-
fiak, gyerekek és öregek valóságta-
pasztalata a kiindulópontja annak a
kérdésnek, milyennek kell lennie ma
a szegények melletti állásfoglalás-
nak, és egyáltalán kik a szegények.
Elvont szegények nem léteznek – és
ha elvont kategóriaként léteznek bi-
zonyos teológusok fejében, akkor bi-
zony át kell adniuk a helyet a sze-
génység konkrét élettörténeteinek,
egyedi sorsainak és társadalmi össze-
függéseinek.

A szegénység konkrét arcaihoz
való odafordulás azt eredményezte,
hogy a felszabadítás eredeti teológiá-
ja idõközben „az identitás számos fel-
szabadítási teológiájának” készített
helyet, ahogyan Fernando Castillo
chilei felszabadítási teológus mondja.
Így jött létre a feminista teológia, a
különbözõ indio-teológiák, afroame-
rikai teológiák és észak-amerikai
latin teológiák, valamint olyan teoló-
giák, amelyek például sajátosan a
nagyvárosi fiatalok kétségbeesett
helyzetével foglalkoznak. Ez azt mu-
tatja, hogy elmozdulás történt az
1968 utáni évek egyetemes felszaba-
dítási teológiájától a szegénység és a
kirekesztés új arcai felé.

Bármilyen értékesek is ezek az em-
berközeli teológiák – nem képesek té-
mává tenni egy olyan alapproblémát,
amely a szegények és a gazdagok, il-
letve a megcélzott gazdasági növeke-
dés és a még beláthatatlan éghajlat-
politikai és társadalmi következmé-
nyek közötti növekvõ szakadék láttán

vetõdik fel: az alapvetõ irányváltás
szükségességét.

Ez biztosan nem a Dél felszabadítá-
si teológiáinak elsõdleges feladata –
kritikám inkább Észak felszabadítási
teológiáinak szól. Kívánatos lenne,
hogy a keresztények a „szegénység
Európában” témával foglalkozás
mellett egyre inkább vegyék a bátor-
ságot ahhoz, hogy ideológia-kritiku-
san és strukturális szempontból kriti-
zálják a helyi és globális elnyomási és
kizárási mechanizmusokat, és felkí-
nálják a gazdasággal, a kultúrával és
a – „világi” módon is megközelíthetõ
– „mértékletesség spiritualitásával”
kapcsolatos javaslataikat.

Ez az elképzelés érinti a felszabadí-
tás céljának kérdését: A felszabadítás
természetesen kívánatos, de mikor ér-
jük el a szabadság helyes mértékét?
Honnan meríthetünk ösztönzést a
mértékletesség életmódjához, a „min-
denkinek elég” gazdaságához? Mire
van szükség ahhoz, hogy a gazdasági
válság idején sokat emlegetett jelszó,
„a határok lázadása” (Franz Josef
Hinkelammert) alapvetõ irányváltás-
hoz vezessen? Válaszként hadd emlé-
keztessek az 1989. november 16-án
meggyilkolt jezsuita, Ignacio Ella-

curía testamentumára. Azt írja, hogy
a „gazdagság civilizációja” – amelyet
a fejlõdés motorjaként fognak fel, de
amely nem tehetõ egyetemessé – csak
az összes szegények és elnyomottak
segítségével állítható meg, és fordít-
ható az ellenkezõjére, a „szegények
civilizációjává”, amelynek közép-
pontjában a szegények szempontjai
állnak, az õ szükségleteik és gondol-
kodásuk, nem pedig a piac és a tõke-
felhalmozás szükségletei. Ebben a
hozzászólásban a spiritualitás jelen-
tõsége az eredeti mozzanat: a sze-
génység civilizációja Ellacuría szá-
mára spirituális program is, amely az
emberi méltóságba vetett hitet és a
mindenki számára megélni érdemes
jövõ reményét összekapcsolja az iste-
ni szeretettel, amely akkor közli ma-
gát, amikor a szegények arcára tekin-
tünk.
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A szerzõ a svájci Freiburg egyete-
mén tanító teológus.
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