
A világ szenvedései láttán mindnyájan föltehetjük a kérdést: Mit is segíthetek
én a Libanonban, Afrikában, egyebütt lejátszódó tragédiákon? Krisztuson ke
resztül az egész emberiséggel közösségbe kerülhetünk: vele egyesülve mindnyá
jan tehetünk valamit az egész világért. Igy imádkozhatunk: "Uram, te azért te
remtettél, hogy szeresselek téged és teremtményeidet, akik a testvéreim. Tégy
képessé a szeretetre, hogy a szeretet uralkodhasson az egész világon."

A kiengesztelődés nem csupán, s nem is elsősorban földünk megbékélését je
lenti, folytonos polgárháborúink felfüggesztéset. A kiengesztelődött ember szö
vetségre lép Istennel. Ebben a szövetségben Isten magából ajándékoz nekünk
valamit, hogy isteni módon cselekedhessünk és élhessünk, ezzel beteljesítve az
emberi természet legmélyebb igényeit. A szövetségre lépőknek meg kell tartani
uk Isten parancsait. A parancs szónak azonban rossz csengése van:' külsőleg
mesterségesen ránk erőszakolt szabályokat juttat eszünkbe. A keresztények
Krisztus nyomán szívesebben emlegetik Istennek, az Atyának akaratát. Krisztus
szava szerint: "Eletem az, hogy teljesítsem Atyám akaratát."

A parancsok tárják föl előttünk Isten cselekvésmódját. Isten azt akarja, hogy
mi is hozzá hasonlóan éljünk. Mivel az ember képviseli Istent a világban, úgy
kell cselekednie, mint a mennyei Atyának. Az embernek is úgy kell szeretnie,
ahogyan Isten szereti őt ;- ha ezt elutasítja, akkor nem szereti igazán sem önma
gát, sem másokat.

Lukács lászló

A legnagyobI;» katolikus ország: Brazília
Mértéktartó előrejelzésekszerint 2000-ben a világ keresztényeinek 28, a világ

katolikusainak 46 százaléka lesz latin-amerikai. (Európában ekkorra a katoliku
sok 22 százaléka él majt.) A felekezeti egyöntetűség.vagy sokféleség oldaláról
nézve éppoly érdekes a kép. A katolikus népesség /aránya az ezredfordulóra
Európában 48, Eszak-Amerikában 35, Afrikában 19, Dél- és Keletázsiában 2 
Latin-Amerikában ellenben 86 százalék lesz.

A "katolikus földrész" legnagyobb országa, Brazília területe alig kisebb, mint
egész Európa. Lakóinak száma nagyjából annyi, mint Franciaországé, az
NSZK-é, Svájcé és Ausztriáé -együttesen. Am míg Európa népessége 1980--2000
között várhatóan 10--11 százalékkal növekszik, Latín-Ameríkáé 66--67 százalék
kal! Brazília népessége 1980-ban 126 millió, húsz évvel később viszont már 213
millió lesz. Ennyivel több embernek kell élelmet, iskolát, munkahelyet, lakást,
egészségügyi ellátást és minden egyebet biztosítani. A népesedésrobbanás három
dolgot jelent: 1. a fiatalság nagy arányát (a népesség 43 százaléka 15 évnél fiata
labb); 2. szegénységet (az ország nem képes adósságai visszafizetésére; az évi.
18-30 százalékos inflációnak maximum 80 százalékát szabad 6--12 hónappal ké
sőbb, fizetésemeléssel kiegyenlíteni stb.) és 3. óriási társadalmi-gazdasági
politikai feszítőerőt. A feszítő erő sokoldalú. Egyrészt óriási tömegek mozognak
a városok felé. Az 1970-ben 5,7 milliós Sao Paolóba például naponta több mint
1000 ember vándorol be, aki minden más lehetőséget felégetett maga mögött. A
gazdasági problémákkal együtt járnak a társadalmi és politikai ellentétek. A pa
rasztok elűzése földjükról (amely - telekkönyv híján - nincs nevükre írva) min
dennapos dolog. Oriási területek ipari célra, útépítésre, amerikai érdekeltségek
számára való lefoglalása éppoly megszokott - természetesen az ott élők kártala
nítása, sőt sokszor tájékoztatása nélkül. Apró epizód, hogy az Amazonas vidékén
át vezető autópálya és a mellé telepített ipari központok építői az.ott éló.indián
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törzsek ellen radikális "védekezést" találtak. Repülőről permeteztek minden em
[ősre halálos mérget. A nemzetközi felháborodás s a népirtás vádja több ezer in
dián nő és férfi, felnőtt és gyermek feltámasztására már nem volt képes. Végül a
politikai kiegyensúlyozatlanság kifejeződése katonai diktatúra és a jobboldali
.Jialálbrigádck" együttese. A diktatúra a hivatalos egyházi szervezetet "rend
szabályozza". A "halálbrigádok" - az ellenzéki politikusok és szakszervezeti veze
tők mellett - a keresztény mozgalmak és a bázisközösségek aktív tagjait rabolják
el, kínozzák, gyilkolják. Az "eltűntek" ezrei miatt vádolja őket az egyház.

Mindez a vallási fejlődésnek is sajátos színt ad. Szélsőségek találkoznak ben
ne: vallási pusztulás és felvirágzás. A katolicizmus súlypontjának Latin-Ameri
kára tolódása mellett talán ez az útkeresés az, ami a leginkább figyelemre méltó,

A brazil katolicizmus legfontosabb jellemzői: az egyház társadalmi szerepének
gyökeres megváltozása az elmúlt 20-25 évben; a nyomasztó paphiány; és a vilá
giak és bázisközösségek tökéletes bevonása az egyház ügyeinek intézésébe. A
brazil katolikus egyház, mint társadalmi intézmény története három nagy sza
kaszra oszlik. A portugál uralom. (1500-1822) és a brazil császárság
(1822-1889) idején az állam és az egyház szoros egységet alkottak. Az ország
szövetségi rendszerbe való átszervezésekor (Braziliai' Egyesült Államok
1889-1967) az államot és az egyházat elválasztották. Ezt az időt az egyház önál
lósodása és nagyméretű szervezeti kiépülése jellemezte (40 brazil szerzetesrend,
12 katolikus egyetem stb.) Az állami vezetés ismétlődően az egyház szerepének
csökkentésére törekedett, a katolikus egyház azonban politikailag passzív volt 
s ezzel az uralkodó társadalmi és hatalmi viszonyokat támogatta. Álláspontját
nyilvánvalóvá tette, hogy a mérsékelten szocialista Goulart elnök elleni katonai
államcsínyt (1964) számos püspök melegen üdvözölte, vagy azzal, hogy a Bá
zisoktatási mozgalom (Movimento de Educacai de Base) székházába való fegyve
res behatolást (1964) Rio de Janeiro bíboros érseke dicsérően méltatta. Ám ez
zel egy korszak véget ért..

A hatvanas évek vége óta a némaságra ítéltek legfontosabb szószólója a brazil,
katolikus egyház. Több püspök eladta palotáját, hogy a nyomorgókon segítsen. A
püspöki kar kiáll amellett, hogy a parasztoknak joga van az általuk megművelt

földre. A fémmunkások több sztrájkját támogatta az egyház. A politikailag üldö
zöttek és családjaik segítésére, az "eltűntek" felkutatására számos - ökumenikus
- bizottságot alakítottak. (A Paulo Evaristo Ams San Paolo-i bíboros érsek veze
tése alatt működő Emberi Jogokat Védő Bizottság néhány hónapja a "déli orszá
gok", azaz Argentina, Bolivia, Chile, Paraquay és Uruguay "eltűntjeiről" adott ki
részletes dokumentációt. A Szentatyának és az Egyházak Világtanácsának eljut
tatott dokumentum csak Argentinából 7421 "eltűnt" személy pontos adatait
közli.) A kormány minderre papok és világiak bebőrtönzésével, püspökök házi
fogságával, a misszionáriusoknak az indián területekről való kitiltásával, az
országból való kitoloncolással, egyháziak elleni terrorakciók fel nem derítésével,
hamisított püspöki körlevelek és egyházinak hazudott dokumentumok terjeszté
sével stb. válaszol. A püspöki kar álláspontja azonban egyértelmű. Egy misszio
nárius kiutasítása után közzétett memorandum (1980. X. 30) a következőképpen

fogalmaz:
"Az egyház első feladata Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése. Az evangé

lium az emberi élet minden vonatkozására, a társadalomra, a családra és a fog
lalkozásra is kiterjed. Az egyház ezért soha sem mondhat le az átfogó keresztény
evangélium hirdetéséről. Ehhez hozzá tartozik az evangéliumnak a társadalmi
területre való alkalmazása is. Az egyház nem hirdetheti az evangéliumnak csak a
felét." .

637



A társadalmilag sokáig visszahúzódó egyház következménye a súlyos pap
hiány. A mintegy 130 milliós országban kevesebb, mint 13 OOO pap van és azok
fele is külföldi. (1970-ben a szerzetes testvérek száma 3300, a nővéreké 41 OOO
volt.) A jövő ígéretesebb. "Amikor püspök lettem", számolt be 1983 tavaszán
Ams bíboros, ,,12 papnövendékünk volt, 5 külföldi és 7 brazil. Tavaly 83 teoló
gus hallgatónk volt és,a Sao Paolo-i érsekség számára 16 papot szentelhettern. A
történelemben ez eddig a legnagyobb szám. Tehát javul a helyzet. Idén a feren
ces tartományunkban 60 novíciusunk van. Szinte mindnyájan bázisközösségek
ből, azaz a gyakorlati lelkipásztori munkából jönnek." Egyre többen jönnek, de a
hiány óriási. Még hosszú ideig az egyház szerkezetének csak egyik oszlopát al
kothatják. Amásik fő oszlop: a bázisközösségek.

Brazíliában a hatvanas évek eleje óta vannak bázisközösségek. A Latin
Amerikai Püspöki Tanács (CELAM) 1968 évi, Medellin-i tanácskozasán már az
egyház nagy reményeinek nevezi őket. A brazil püspöki kar kezdettől fogva egy
házi közösségeknek tekintette őket, segítette fejlődésüket és támaszkodott rájuk.
Számuk ma meghaladja az 50 OOO-t. Van közöttük 15-20 és 100-200 fős közös
ség. Tagjaik összlétszáma több millió. Első kongresszusuk (1975) témája "Az
egyházi szolgálat új formái" volt. A második országos kongresszus (1976) az egy
házszervezet, a bázisközösségek és a népi vallásosság, mint a brazil katolicizmus
három legfontosabb elemének viszonyával foglalkozott. A harmadik kongresszu

.son (1978) a bázisközösségek képviselői mellett teológusok, 17 brazil püspök, in-
dián törzsek küldöttei és külföldi vendégek is részt vettek. A negyedik kongresz
szuson, ami társadalmi és egyházi konfliktusokkal foglalkozott, már 23 püspök
vett részt. A kongresszusoknak több feladata van: a bázisközösségek egységének
növelése, az egyházi vezetés és a közösségek kapcsolatának erősítése, az egyházi
és társadalmi helyzet ás feladatok megvitatása és végül teológiai helymeghatá
rozás. Itt a brazil egyház fejlődésé elméleti megalapozást is nyer. Eszerint az
egyház alapját hívei (világiak és papok) képezik; az alap önálló; az alap tevékeny
sége az egész egyház magatartásának is mércéje. Mindez a papi és püspöki fel
adatok újrafogalmazását igényli, amit nem mindenki vállal. A konfliktusok tehát
elkerülhetetlenek. A brazil egyház ellenben a feszültségeket, bizonytalanságo
kat, sőt az összeütközéseket felszabadító tapasztalatként fogadja.

Még egy tény van, ami nélkül a brazil helyzetkép nem teljes. A babonás
mágikus népi vallásosságban és a vallási ellátatlanságban gombamód szaporod
nak a szekták, a protestáns egyházak, és a helyi .vagy afrikai valláésok. Jelenleg
2741 protestáns és 780 kisegyházi (azaz valamilyen szektát képviselő) misszio
nárius dolgozik Brazíliában. Ugy becsülik, hogy a protestánsok száma, beleértve
a különféle helyi alapítású felekezeteket is 1980-2000 között 19,1 millióról 41,8
millióra fog nőni. Ugyanekkor 4,7 millióról 11,7 millióra fog emelkedni a "spiri
tiszták " száma. Az utóbbi kisugárzása ellenben sokkal nagyobb. Az ide tartozó
mágikus vallások (Umbanda, Kimbanda, Macumba, Xango stb.) szertartásain sok
névlegesen katolikus is részt vesz. A II. Vatikáni Zsinat utáni fejlődés egyik kö
vetkezménye, hogy nem csak a katolikus karizmatikus, vagy katolikus-pünkös
dista mozgalom tábora nő (1970-ben SOOO, 1975-ben 60 OOO, 1980-ban 500 OOO
ember, 2000-re 7 millióra számítanak), hanem vannak, akik hátat fordítanak a
katolikus egyháznak - főként a szinkretista vallások mágiája és ünnepi kedvéért.

A legnagyobb katolikus országnak is minden nap meg kell küzdenie saját kö
rülményeire szabott katolicizmusáért.

T.M.
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