
A töviskorona vigasza
Japán felszabadítási teológia

Az utóbbi évtizedekben Japán
gazdasági nagyhatalomként
vált elismertté. Az ország azon

fáradozik, hogy kifelé olyan képet
fessen magáról, amely abban külön-
bözik a többi ázsiai országétól – ahol
etnikai, vallási és társadalmi feszült-
ségek uralkodnak –, hogy gazdasági-
lag erõs, etnikailag egységes, demok-
ratikusan kormányzott és jómódú tár-
sadalmat ábrázol.

A gazdasági siker csillogó homlok-
zata mögött azonban Japánban is re-
pedések, törések rejtõznek. A kifelé
oly egységesen „Japán Részvénytár-
saságként” fellépõ gazdasági hatalom
sikertörténete a nyertesek mellett a
veszteseket és a gazdasági terjeszke-
dés áldozatait is magában foglalja.
Ezek egyfelõl a sok ázsiai és latin-
amerikai országból érkezett vendég-
munkások milliói, valamint a Japán
gyarmatosító terjeszkedésének korá-
ból való koreai kényszermunkások
utódai. Másfelõl – amirõl külföldön
kevésvé tudnak – a „burakumin”-ok
által alkotott kisebbség. E kifejezés
szó szerint azt jelenti: „az elkülönített
falvak lakói”. Ezek olyan emberek,
akik az általuk gyakorolt, törvényen
kívül helyezett foglalkozás miatt (hó-
hér, mészáros, bõrkikészítõ, mutatvá-
nyos, prostituált vagy koldus) évszá-
zadok óta sokféleképpen diszkrimi-
nált csoportot alkotnak. Ha manapság
nem laknak is szigorúan elkülönített
falvakban, a kereken három millió
burakumin mégiscsak a japán néphez
nem tartozó, hátrányos helyzetû pe-
remcsoportot alkot a társadalomban –
noha etnikai szempontból õk is japá-
nok.

Az ennek a népcsoportnak – ame-
lyet Japánban „etá”-nak [„tisztátala-
nok”] is hívnak, és amely önmagát
gyakran „hinin”-nek [„nem-embe-
rek”] nevezi – az elismertetéséért
folyó harc jó 400 éve zajlik. Noha
hátrányos megkülönböztetésüknek
1871-ben papíron véget vetettek, és a
burakuminoknak megengedték, hogy
elhagyják elkülönített lakhelyeiket, a
Japánban oly fontos és szigorúan ve-
zetett családi névjegyzékek – ame-
lyeknek házasságkötéskor, álláskere-
séskor és sok más alkalommal utána-
néznek – ma is gondoskodnak arról,
hogy a burakuminok ne tudjanak
megszabadulni a rájuk sütött bélyeg-

tõl, nevezetesen attól, hogy õk nem
„valódi japánok”.

A burakuminok 1922 óta a Zenkoku
Suiheisha [szó szerint: Nemzeti Tár-
saság az Egyenjogúságért] nevû nem-
zeti szervezetben szervezõdnek, hogy
föllépjenek a kormányzati és gazda-
sági intézmények által gyakorolt hát-
rányos megkülönböztetésük ellen.
Még ha keresztények csak kicsi ki-
sebbségben vannak is a burakuminok
körében, a nemzeti szervezet prog-
ramjában sok biblikus és keresztény
vonás található. Az egyik korai nyi-
latkozatban például ez áll: „Szerveze-
tünk megalapítása emlékeztet minket
Izrael népére, amelyet Egyiptomban
megvetettek, és amely megpróbált
megszabadulni az elnyomás alól, s
nappal felhõoszlop, éjjel pedig tûz-
oszlop vezette. Keresztülvágva a si-
vatagon, elérték az Ígéret Földjét, Ká-
naánt. A történelem a felszabadulás
folyamata. Elnyomott burakuminok,
három milliónyi testvér és nõvér,
egyesüljetek a töviskorona zászlaja
alatt!”

A töviskorona mozgalmuk emblé-
májául való átvétele azt mutatja,
hogy a burakuminok olyan Isten ké-
pét ismerték föl az ószövetségi pró-
féták és a Hegyi beszéd által, aki sík-
raszáll a szegények és jogfosztottak
mellett. Számukra a töviskorona
olyan jelkép volt, amely különleges
módon tükrözte saját tapasztalatai-
kat az elnyomásról és a kirekesztett-
ségrõl.

A burakuminok soraiból származó
keresztény teológus, Kuribayashi Te-
ruo Izrael kivonulástörténetének ko-
rai vonásaihoz nyúlt vissza, amikor
1985-ben megírta doktori disszertáci-
óját a New York-i Union Theological
College-on. Munkája 1991-ben jelent
meg japánul, ezzel a címmel: A tövis-
korona teológiája – A burakuminok
és a kereszténység felszabadítása.
Kuribayashi arra a számára is megle-
põ felismerésre jutott, hogy a buraku-
minok újra fölfedezték a töviskorona
radikális jelentését, amely a keresz-
ténység hagyományos vallásosságá-
ban sokáig el volt temetve: a tövisko-
rona ott a szenvedõ Jézussal való
együttszenvedés jelképe volt, a bura-
kuminok viszont a szabadságért és az
igazságosságért folytatott küzdelem
jelképének ismerték fel, mert Jézus-

ban azt látták, aki megszabadít a fog-
ságból és az elnyomatásból. Kuriba-
yashi teológiája felszabadítóként és a
burakuminokkal együtt szenvedõ
testvérként ábrázolja Krisztust.

Kuribayashi eleinte vonakodott
„felszabadítási teológiának” nevezni
teológiai vázlatát. Attól félt, hogy
majd ráfogják: csak a latin-amerikai
felszabadítási teológia elképzeléseire
támaszkodva alakította ki a tövisko-
ronával kapcsolatos teológiáját. Ezért
nagy súlyt helyez arra a tényre, hogy
a burakuminok már évtizedekkel a la-
tin-amerikai felszabadítási teológia
létrejötte elõtt megtalálták és helyze-
tükre alkalmazták annak az Istennek
lényegi vonásait, aki Jézus személyé-
ben síkraszállt azért, hogy az embe-
rek megszabaduljanak a bajból és az
elnyomatásból.

Kuribayashi hangsúlyozza, hogy a
burakuminok megvetett kisebbsége
újabban a japán társadalmon belüli
problémák kiküszöbölésére irányuló
tényezõként értelmezi önmagát, és ta-
núságot tesz arról a felszabadító erõ-
rõl, amely a szenvedésben rejlik – te-
hát már nem tekintik magukat pusz-
tán áldozatoknak. Japánban ez nagy
kihívás a keresztény egyházak és a
keresztény teológia számára.

A keresztény egyházak a múltban
kevéssé törõdtek a burakuminok sor-
sával. Az Egyházak Nemzeti Tanácsa
csak 1976-ban hozta létre azt a bizott-
ságot Japánpan, amely ezeknek az
embereknek a problémáival foglalko-
zik. Az ezen bizottság által ajánlott
egyik gyûjtést még mindig nem vég-
zik el minden egyházban.

A töviskorona teológiájáról kiala-
kított elgondolásaival Kuribayashi a
Biblia „újraolvasására” („relecture”)
szeretné felszólítani a Japánban élõ
teológusokat, vagyis arra, hogy az el-
nyomottak és hátrányos helyzetbe
szorítottak szemével olvassák újra a
szövegeket. Véleménye szerint ez
megerõsítené a keresztény egyházak
hitelességét a japán társadalom sze-
mében – mert csak akkor lesznek ké-
pesek kijönni gettójukból, ha elsõsor-
ban nem a saját ügyeikkel foglalkoz-
nak, hanem a japán társadalom
problémáival és kihívásaival.
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