
„Az egyházak nem csupán önmagukért léteznek”

A keresztények feladatai és esélyei

a globális kapitalizmusban

Interjú Alberto Moreirával és Ulrich Duchrow-val

Publik-Forum: Duchrow úr, Moreira úr! Személy szerint
Önök hogyan látják a globalizáció áldozatait?

Duchrow: Én a Kairos Europában tevékenykedem: mun-
kanélküliekkel, hajléktalanokkal és szolidáris csoportokkal
dolgozunk együtt, így aztán nem csupán az egyetemen és az
egyházban dolgozom. Az én nézõpontomból tekintve álokos-
kodás, hogy manapság az emberiség többsége még nyertese a
globalizációnak. Ellenkezõleg, a többség vesztes. A középré-
teg a bankoknak fizeti bevételének és adójának negyedét. Így
válik nyertessé a tõke, és válnak vesztessé az emberek.

Moreira: Nálunk Brazíliában még súlyosabbak a globali-
záció kihatásai. E világméretû folyamat keretében az én né-
zõpontomból az országok és emberek három osztályát lehet
megkülönböztetni: Az integráltak, akik szervesen beépültek
a folyamatba, és igen pozitívnak tekintik a globalizációt, mi-
vel élvezik annak elõnyeit. Ez a világ népességének kicsi ré-
sze. A második csoportot a félig, illetve rosszul integráltak
alkotják; ezek arra törekszenek, hogy versenyben maradja-
nak, versenyképesnek bizonyuljanak; a versenyképesség eb-
ben az esetben piaci értelemben vett létjogosultságot jelent.
Ennek a csoportnak, amelybe mint ország Brazília is beletar-
tozik, lényegesen rosszabbul megy. És létezik az országok és
emberek harmadik, népes csoportja: ezeket kizárják ebbõl fo-
lyamatból, mivel semmilyen szempontból nem „érdekesek”
a piac számára. Vonatkozik ez a brazilok nagy részére is,
akikre a globalizáció semmilyen pozitív hatással nincs. A
munkanélküliek, a parasztok és a szegények gazdasági, kul-
turális és politikai szempontból egyaránt rossz hírnek élik
meg a globalizációt. Mondok egy példát. Goiás szövetségi ál-
lamunk egyik kisvárosának, Nerópolisnak a környékén szin-
te mindenki a fokhagyma termesztésére specializálódott.
Emberek ezreinek lett így munkájuk. Ma kínai foghagymát
árulnak az üzletekben. Képzelje csak el! A fokhagymát
hosszú tengeri úton elõbb Brazíliába kell szállítani, azután
2000 kilométeren át az ország belsejébe, Goiásba. Ennek el-
lenére a kínai fokhagymát olcsóbban árulják, mint a helybé-
lit. Ez tönkretette a környék kis parasztcsaládjait.

Publik-Forum: Mit érnek el Önök az emberek számára?
Moreira: Az ilyen emberek érzik a globalizáció negatív

hatásait. Számomra fontos, hogy velük együtt elemezzem ezt
a bonyolult folyamatot, amennyire lehetséges, fölkészítsem
rá magunkat, és aztán kritikusan cselekedjünk. Munkámmal
megpróbálom erõsíteni a szegények kezdeményezéseit és
szociális mozgalmait.

Publik-Forum: Hogyan támogatják Önök a szegényeket?
Moreira: Éppen most zártunk le és tártunk a nyilvánosság

elé egy nagyszabású vizsgálatot a környékünk téglaégetõjé-
ben végzett gyermekmunkáról. A gazdasági globalizáció
gyakran jár együtt a gyermekmunkával vagy a rabszolga-
munkával. Politikailag jelenleg azért harcolunk, hogy meg-
törjük város két oligarchiájának hatalmát.

Publik-Forum: Duchrow úr, mi különbözteti meg a brazil
helyzetet a némettõl?

Duchrow: A különbség mennyiségi, a mechanizmusok
mindenütt azonosak. Ezért tudunk nemzetközileg könnyen
együtt dolgozni. A munkanélküliség mindenütt az elsõ szá-
mú probléma. A pénz a spekulációkba folyik, nem pedig a re-
ális gazdaságba, ráadásul széles körben elterjedt a tõke- és
adókimenekítés. Az államoknak aztán hiányoznak ezek a be-

vételek, hiteleket kell fölvenniük és magas kamatokat kell fi-
zetniük. Következésképpen nagy köztartozások keletkeznek,
és hiányzik a pénz a közjó, vagyis a nevelés, az egészségügy
és az infrastrukturális feladatok finanszírozásához. Sok or-
szágban bizonyos embereket kizárnak a társadalomból. Né-
metországban ez magasabb szinten történik, de a biztonságot
nálunk sem szavatolják. A pénzpiacok és a világgazdaság
spekulatív jellege miatt az egész földre kiterjedhet a gazdasá-
gi világválság. Jelenleg az országok két harmadában van
pusztító hatású válság. Ez a válság átterjedhet a gazdagabb
országokra is, ha világméretû összeomlás következik be. Ez
lenne a legrosszabb, ami történhet.

Publik-Forum: A globalizáció árnyoldalainak megneve-
zésével még nem intéztük el a dolgot. Hogyan válnak képessé
Önök közös cselekvésre?

Duchrow: Az Egyházak Világtanácsával közösen megvi-
tattunk egy európai Kairos-dokumentumot. Ebben kettõs
stratégiát javaslunk: Az emberek sokkal erõsebben tudnak
kooperálni, mint vélik, különösen helyi szinten. Munkanél-
küliek közötti cserekörök, alternatív bankok, az energiaellá-
tás decentralizálása és a helyi piacok megerõsítése javíthatja
helyben az emberek helyzetét. Tevékenységünk másik síkja a
szociális mozgalmak, az egyházak és a szakszervezetek szö-
vetségeinek kifejlesztésére irányul. Korábban a szakszerve-
zetek gyakorolták a legnagyobb nyomást a tõke társadalmi
szabályozására, a mai spekulatív gazdaságban azonban a
munka kevésbé fontos. A foglalkoztatottak önmagukban már
nem rendelkeznek a változtatáshoz szükséges erõvel. Ezért
minden szociális mozgalomnak együtt kell mûködnie, hogy
szociális szabályozást lehessen elérni. A Kairos Europa ezért
abban segít, hogy nemzeti és európai szinten szövetségek jöj-
jenek létre, például a pénzpiacok demokratikus ellenõrzésé-
nek hálózata. Itt konkrét lehetõségek adódnak az egyházak
együttmunkálkodására.

Publik-Forum: Mit tegyenek az egyházak?
Duchrow: Az a legfontosabb, hogy az egyházak észreve-

gyék az olyan problémákat, mint az adókimenekítés. A né-
met alkotmány rögzíti a tõke társadalmi kötelezettségeit, de
ma már aligha lehet nemzeti szinten irányítani a tõkét. Az
egyházaknak ezért bojkottálniuk kellene azokat a bankokat,
amelyek professzionálisan közremûködnek az adókimenekí-
tésben. Másodszor az egyházak fontos szerepet játszhatnak a
pénzvallás elleni fellépéssel. E tekintetben az egyházaknak
elõbb a saját portájukon kell söpörniük, mivel pénzügyi kap-
csolataikat illetõen ez idáig ugyanúgy viselkedtek, mint min-
den más vállalkozás, ahelyett hogy alternatív bankokhoz for-
dulnának. Jelenleg ugyanis a nyugdíjalapokat és -pénztárakat
is spekulációkra használják. Az egyházaknak továbbá más
csoportokkal együtt nyomást kellene gyakorolniuk a gazda-
sági fejlõdés áldozatainak javára.

Publik-Forum: Mit tehetnek Európa egyházai Brazíliá-
ért?

Moreira: Világszerte valamennyien ugyanabban a folya-
matban vagyunk benne, és keresztényekként fel kell lépnünk
a finánctõke embertelensége ellen. Az egyházaknak identi-
tásképzõ közösségekként – amelyek olyan értékeket prédi-
kálnak, mint a szolidaritás, és évszázados tapasztalatokkal
bírnak a szimbólumok nyelvét illetõen – a kizártak oldalára
kell állniuk. Az egyházak kiállhatnak azután egy új vízió
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mellett. Eközben fel kell majd fedezniük és meg kell erõsíte-
niük saját õsrégi, elfeledett, szolidáris identitásukat. Brazíliá-
ban, de Európában is. Azt hiszem, az egyházak segíthetnek
abban – amint ez olykor meg is történik –, hogy politikailag,
vagyis kritikusan képezzék a társadalmi mozgalmak résztve-
võit. Brazília legjobb vezetõi közül sokan az egyházi bázis-
közösségekbõl jönnek. Az egyházak lelkesíthetik tagjaikat,
hogy bekapcsolódjanak a társadalmi mozgalmakba az olyan
területeken, mint a gazdaság, a béke és igazságosság, a gén-
technológia, a környezet vagy a kisebbségek. Végül is az
egyházak nem önmagukért léteznek. Olykor néhány óra alatt
születik döntés a Harmadik világ széles néprétegeinek életé-
rõl és haláláról. Gondoljunk a környezeti problémára. Ma ta-
lán a társadalmi mozgalmak alkotják a legjobb keretet a ke-
resztény ihletésû emberek elkötelezõdéséhez. De ahhoz,
hogy az egyházak ebben aktív szerepet játszhassanak, talpra-
esetté, élet- és emberközelivé kell válniuk, másfajta önértel-
mezést, valamint demokratikus struktúrákat kell kifejleszte-
niük.

Publik-Forum: Nincs-e szükségük az egyházaknak közös
célra, közös vízióra ahhoz, hogy magukkal ragadhassák az
embereket?

Moreira: Azt hiszem, az egyházakat páratlan lelkipásztori
és történelmi felelõsség terheli. Félre kell tenniük a kisebb
akadályokat, le kell vetkõzniük a gettó-mentalitást és a való-
ban emberi, „földies” kérdésekhez kell hozzányúlniuk. Azt
hiszem, ma egészen új feladatai vannak az ökumenének. A
globalizáció címszava olyan önszabályozó és önelégséges
rendszert jelöl, amelynek egyre kevesebb emberre van szük-
sége mûködéséhez, és olyan totalitárius igényeket támaszt,
mint egy idol, egy bálvány. Ez kihívást jelent az egyházak
számára. A globalizációra vetett tekintettel újra kell definiál-
niuk szerepüket és hitelességüket.

Duchrow: A vízió kérdése rendkívül fontos. Az emberek
manapság úgy vélik, hogy a pénzben mért bruttó társadalmi
össztermék növekedése már gazdasági siker. Mindenki belát-
hatja, hogy ez õrültség. Ennek a számításnak az értelmében
egy autópálya-balesetet pozitív hozzájárulásnak kell tekinte-
ni a bruttó társadalmi össztermékhez. Mi azt mondjuk, sem-
miféle gazdasági sikerrõl nincs szó, ha az nem kapcsolódik
össze a társadalmi sikerrel, és ha nem részesülhet benne min-

den ember és az egész társadalom. Ugyanakkor nincs gazda-
sági siker anélkül sem, hogy fenn ne tartanánk a természeti
bázist, hogy a következõ nemzedékek is élhessenek. A gaz-
daság csak akkor sikeres, ha társadalmilag és ökológiailag is
sikeres. E tekintetben nagy rendetlenség van a fejekben és a
szívekben. Az egyházaknak az a feladatuk, hogy megfosszák
az embereket attól az illúziótól, hogy életük értelmét pénzva-
gyonuk szaporításában találhatják meg. Nem tudom, ki más
tehetné meg ezt. A probléma az, hogy az egyházak félnek
szóba hozni ezeket a témákat. A 4. század, Konstantin csá-
szár óta az egyház szívesen szövetkezik a hatalommal, és
nem kedveli, ha a hatalom támadja, és ezért vértanúságot kell
szenvednie. Brazil keresztényként Alberto Moreira tudja a
legjobban, mirõl beszélek. Nálunk, Németországban csak ki-
zárják azokat az embereket, akik makacsul kritikus kérdése-
ket tesznek fel. Nem hívják meg õket az egyházi bizottságok-
ba, hidegre teszik õket. De sok országban, például Brazíliá-
ban is az ilyesmiért meggyilkolják az embert. De egyházaink
nem szívesen kerülnek konfliktusba a hatalmasokkal. Jelen-
leg a verseny és a konkurenciaharc áll az elõtérben, az egyhá-
zak pedig félnek attól, hogy ezzel szemben olyan értéket ál-
lítsanak konkrétan elõtérbe, mint a szolidaritás és az igazsá-
gosság. Ezt azt jelenti, hogy az egyházak biblikusan nézve
lemondanak önmagukról. Vegyük csak a szeretet szót, ame-
lyet az egyházakban oly szívesen használnak. A bibliai köny-
vekben a szeretet szolidaritást jelent. A Biblia Istene kezdet-
tõl fogva fellépett a gazdasági és politikai elnyomás ellen.
Így lép be Isten a történelembe. Megszabadít a rabszolgaság-
tól, küldi a prófétákat és Jézust, aki vállalja a keresztet. Az
egyházak nincsenek tisztában azzal, hogy lemondanak iden-
titásukról, ha alkalmazkodnak a kapitalista rendszerhez, és
már nem a bibliai víziót képviselik.

Gerhard L. Endres

Forrás: Publik-Forum, 2001/1
Alberto Moreira egykor Johann Baptist Metz német teoló-

gusnál doktorált, a ferencesek Sao Paolo-i egyetemén tanít,
és többek között a földnélküliek társadalmi mozgalmának el-
kötelezettje.

Ulrich Duchrow az ökumenikus teológia és a szociáletika
professzora Heidelbergben, a Kairos Europa bázisegyházi
hálózat vezetõje.
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Gondolatok Jézus
feltámadásáról

Az alábbiakban Gromon András-
nak az áprilisi szám 22. oldalán meg-
jelent írásához szólok hozzá.

Jézus egész földi élete során ránk,
emberekre bízta magát. Megszületett
mint tehetetlen kisgyermek, és ki volt
szolgáltatva szülei, környezete gon-
doskodásának. Amikor tanított, a kísé-
retében lévõ nõk (de férfiak is) gon-
doskodtak róla, részben személyi szol-
gálatokkal, részben vagyonukból.

Egész tanítását, a feltámadásáról
szóló híradást is ránk, emberekre,
pontosabban tanúira bízta: „Ti tanúi
vagytok ezeknek” (Lk 24,48); „Mi

nem hallgathatunk arról, amit láttunk
és hallottunk” (ApCsel 4,20).

Ez a ránk bízás, és az emberekben
és emberek által szólás Isten és Jézus
stílusa.

A fenti tanúskodást fogadják el a
Jézus útján járó hívõ keresztények,
mert ez a tanúskodás az Egyházon ke-
resztül a mai napig eljut hozzánk. Ez
természetesen sem nem filozófiai,
sem nem pszichológiai, sem nem ter-
mészettudományos bizonyítás. A ter-
mészetfeletti hit kegyelem, isteni
ajándék. Ezt természetesen vissza le-
het utasítani, de lehet õszintén töre-
kedni rá, imádkozni érte, és Isten és a
Lélek titka, hogy ki mikor kapja meg,
fogadja be a kegyelmi ajándékot.

Ha az evangéliumok legendák vagy
mítoszok lennének – mint sokan állí-

tották és állítják –, az állna benne,
hogy Jézus feltámadt, elment Pilátus-
hoz, a fõpapokhoz stb. Hogy az evan-
géliumok nem ilyen állításokat tartal-
maznak, az éppen hitelességük belsõ
bizonyítéka.

Az Isten Fia, a második isteni Sze-
mély maga az Isten. Emberként félt
és viszolygott a szenvedéstõl – ezzel
is példát adva nekünk –, de keresztha-
lálával az Isten végtelen szeretetét bi-
zonyította be irántunk. „Senki sem
szeret jobban, mint az, aki életét adja
barátaiért” (Jn 15,13). A szeretet Iste-
nével összeegyeztethetetlen és min-
den bizonnyal téves az a felfogás,
hogy – úgymond – a kegyetlen Isten
Fia vérét kívánta engesztelésül.

Berényi Dénes
Debrecen


