
Egyház, vallások és
oktatás Brazíliában
A függetlenné válás korszakában

Különösen aktuálissá teszi a brazil vallástörténet egyes kérdései-
nek vizsgálatát, hogy a legutóbbi (2010) népszámlálás újabban nyil-
vánosságra hozott eredményei közül 2012 nyarán nagy sajtóvissz-
hangot1 keltett a brazilok felekezeti megoszlására vonatkozó adatok
értékelése.

Sokak számára meglepőek voltak azok a mutatók, melyek a ka-
tolikus egyház térvesztését jelezték a legnagyobb területű és né-
pességű latin-amerikai országban, ahol 2000 és 2010 között 12,2 szá-
zalékos volt ez a visszaesés, vagyis a lakosság 73,6 százaléka helyett
már csak 64,6 százalék — ami még mindig a többség, vagyis 123,2
millió ember — vallotta magát római katolikusnak. 1991-ben ez az
arány még 83 százalék volt. Azaz, az elmúlt húsz évben a katolikus
egyház híveinek több mint az egy ötödét elvesztette.

Ez a tendencia közvetlen kapcsolatba hozható a protestáns fele-
kezetek előretörésével. Közülük azonban nem is a tradicionálisnak
tekintett (adventista, baptista, evangélikus, református) egyházak
erősödtek meg, ezeknél szintén némi (0,1 százalékos) visszaesés ta-
pasztalható 2000 és 2010 között, bár híveik száma Brazíliában így is
mintegy 7,6 millió. Hanem a keresztény szabadegyházak és gyüle-
kezetek — közülük a legnagyobb az Isten Gyülekezete (Assembleia
de Deus) — növelték jelentősen híveik számát. Az 1990-es évtizedben
követőik több mint kétszer annyian lettek, mint korábban, de 2000
és 2010 között is további, mintegy 44 százalékos növekedést értek
el, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 25 millió brazil állam-
polgár vallja magát a híveik közé tartozónak. A brazil statisztikai hi-
vatal (IBGE) munkatársai ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is,
hogy a lakosság körében jelentősen növekedett azoknak az aránya,
akik bár protestánsnak vallják magukat, de nem templomjárók, és
nem is kötődnek egyetlen egyházhoz sem. Egy évtized alatt ez a cso-
port több mint az ötszörösére növekedett, 2000-ben 1,7 millióan vol-
tak, míg 2010-ben már 9,2 millióan. Ez a népességen belüli 1 száza-
lékosról 4,8 százalékosra való részarány emelkedést jelent.

A vallástalanok és a spiritiszták Brazíliában az előző két kategó-
riához viszonyítva a legkevesebben vannak ugyan, de az utóbbi év-
tizedekben az ő számuk is mérsékelt emelkedést mutatott. A 2000
és 2010 között eltelt években az előbbiek aránya 7,4 százalékról 8
százalékra nőtt, ez 15,3 millió brazil embert jelent; míg az utóbbiak
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aránya 1,3 százalékról 2 százalékra, azaz a 2,2 milliós létszám 3,8
millió főre növekedett.

A Brazíliában megtalálható egyéb világvallásokról a következő
adatok láttak napvilágot: 2000 és 2010 között a zsidók aránya válto-
zatlanul 0,5 százalék a brazil társadalmon belül, 107 ezer fővel; az
iszlám hívei 29 százalékos növekedéssel a lakosság 0,2 százalékát te-
szik ki (35.167 fő); a hinduk száma lényegében megduplázódott,
2.905-ről 5.675-re növekedett, ezzel a lakosság 0,002 százalékát adják.

A speciálisan Brazíliához köthető vallásformák közül relatíve
igen nagy, 269 százalékos növekedés mutatkozott azoknál, akik a
hagyományos indián hitvilághoz kötődőnek vallották magukat,
számuk a 2000-es 17.088-ról 2010-re 63.082-re emelkedett; azok ará-
nya pedig, akik az afrikai gyökerű umbanda és candoblé gyülekeze-
tekhez tartoznak, változatlanul 0,3 százalék maradt, bár ezen belül
az utóbbiak híveinek száma 127 ezerről 167 ezerre növekedett.

�

A hagyományos történetírás korábban úgy kezelte Latin-Amerikát,
mint valami olyan képződményt, mely kereszténynek, sőt katoli-
kusnak született. Kétségtelen, hogy itt az intézményes egyházak
közül a katolikus építette ki először struktúráját, 1505 és 1850 között
57 egyházmegyei székhely jött létre, 767 püspök irányítása alatt.2

Azonban az általunk vizsgált, formálódó, független Brazíliában né-
hány évtized leforgása alatt megjelentek az első protestáns missziók
és gyülekezetek is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk — a
gyakran csak búvópatakként vagy a szinkretizmus elemeiként to-
vább élő — indián és afrikai hitvilágról sem, a népi vallásosság meg-
nyilatkozásairól. Valamint a korabeli latin-amerikai gondolkodást
friss színekkel tarkító, új európai áramlatokról (a felvilágosodás esz-
méiről, a szabadkőművességről, vagy a cádizi spanyol alkotmány
hatásáról), melyek elsősorban a kreol elit körében terjedtek.3

„A napóleoni idők végéig a katolikus egyház, korábbi missziós
sikereinek ellenére, alapjában véve európai egyház volt. A 100 mil-
lióra tehető európai katolikuson kívül közel 21 millió volt a más
világrészeken élő hívők száma. Ázsiában körülbelül 2,5 millió, Kö -
zép- és Dél-Amerikában körülbelül 18 millió, Észak-Amerikában
körülbelül 350 ezer és Afrikában csupán néhány ezer katolikus élt.”4

Az egyház dél-amerikai tevékenységének a közvélemény előtt talán
legismertebb eleme a jezsuita rend tagjainak missziós tevékenysége,
illetve az általuk szervezett indián települések, az úgynevezett
redukciók jó 150 éves története. Ezek a települések — legnagyobb
ki ter jedésük idején mintegy 100 ezer négyzetkilométeren 30 falu —
korszakunkra már felbomlóban voltak. A missziók (Mi siones) területe
a két ibériai birodalom között is vitatott volt, majd — lévén határzóna
— a függetlenné váló államok egymás közötti harcai valóságos csa-
tatérré változtatták. Előbb az 1750-es madridi szerződés, továbbá az
1761. február 12-én aláírt El Pardo-i megegyezés, majd 1777-ben a San
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Ildefonsó-i szerződés, végül az 1801-es ba da jozi békeegyezmény
rendelkezett a megosztásáról, a portugál koro na fennhatósága alá
ren delve 7 redukciót, a spanyolok által Misiones Orientales (Keleti
Missziók), a portugálok által pedig Sete Povos das Missões (Hét Misz-
sziós Falu) néven emlegetett történelmi régiót. Az itteni falvakat —
a megállapodás szerint — kiürítették, csak a területet csatolták
Brazíliához, de indián lakói a spanyol király alattvalói maradtak és
az ő felségterületére kellett költözniük.5 Igaz, a települések már
korábban, a jezsuiták kiűzésével (1768) elvesztették addigi szer ve -
zői ket-vezetőiket, akiket a gyarmati kormányzat más módon próbált
helyettesíteni: élesen elválasztotta egymástól az állami, illetve köz-
 igazgatási funkciókat, valamint a pasztorális munkát, és 1768-ban
minden redukcióba 2–2 (főként ferences) szerzetest küldött ki ezek-
nek a feladatoknak az ellátására. A redukciók korábbi királyi
vé   delmét, miszerint a guaraní őslakosoknak ezekben a falvaiban
európai gyarmatosítóknak nem lehetett érdekeltségük, és nem is
telepedhettek ott le, feloldották. (John Lynch megjegyzi, hogy nevet-
ségesen olcsón keltek el a jezsuiták értékes földjei.6) Így aztán
megkezdődött e közösségek lassú felbomlása, az indiánok fokozatos
beolvadása a gyarmati társadalmakba, jelentős részük beköltözött a
spanyol-amerikai nagyvárosokba, Buenos Airesbe, Montevideóba,
Asunciónba vagy Santa Fébe.7 Néhány indián fiatal, akik még a je -
zsuita redukciók iskoláiban szerezték meg az alapvető ismereteket,
később Buenos Airesben vagy Asunciónban tanultak tovább. Többek
között Pablo és Félix Areguatí, akik jeles katonaként vettek részt az
argentin függetlenségi harcokban, valamint Francisco Javier Tu bicha -
pota (vagy Tuvichapotá), aki teológus és az első felszentelt pap lett
(1802) a guaraní missziókban nevelkedett indiánok közül.8 A jezsuiták
távozásával az indián falvakban a korábban sikeres alapoktatás meg-
szűnt, a spanyol hatóságok ugyan megpróbáltak tanítókat kiküldeni,
de ezek, főként a nyelvi korlátok miatt nem sok eredményt értek el.
Ezért Gabriel Avilés márki (1735k.–1810), aki 1799–1801-ig a Rio de la
Plata-i alkirály tisztét töltötte be, elrendelte, hogy az indiánok közül
verbuváljanak tanítókat a guaraní gyermekek mellé. Lényegében
ekkor próbálkoztak először az oktatáson keresztül megvalósuló iberi -
zációval, ami a jezsuita iskoláknak még nem volt célja.

Korszakunkban nemcsak a jezsuiták kiűzése, hanem több más té-
nyező is jelezte a katolikus egyház latin-amerikai befolyásának csök-
kenését. A Spanyolországban és Portugáliában egyaránt érvényesülő
felvilágosult abszolutizmus rendszere, a regalizmus szellemében
igyekezett korlátozni Róma hatáskörét a helyi egyházkormányzás-
ban. Az inkvizíció tevékenysége is fokozatosan visszaszorult a kor
domináns szellemi áramlatai miatt, valamint mivel egyre nagyobb
gondot okozott az intézmény apparátusának gazdasági alapját
megteremteni, ezért hatáskörét az uralkodók fokozatosan szűkítet-
ték. Joghatósága egyébként nem terjedt ki az indián lakosságra,
csak az Amerikában élő európaiakra, a kreolokra és a feketékre.
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1769-ben lényegében állami és világi bírósággá alakították át az ink-
vizíciót, és megtiltották, hogy eljárásokat kezdeményezzen áttért
zsidók ellen. Végleges felszámolására azonban csak 1821-ben, a bra-
zil függetlenség előestéjén került sor. Spanyolországban ténylege-
sen 1820-ig működött, majd formálisan 1833-ban szűnt meg.9

Az amerikai klérus hosszú időn keresztül meglehetős függetlensé-
get élvezett. A gyarmati egyház valójában a királyi jus patronatus
keretei között végezte feladatát, a hierarchia csúcsán az érsekek, a
püspökök és az oktatási intézményeket vezető dékánok álltak. A rang-
sorban őket követték a plébánosok, a tanítást végző koadjutorok, a
szerzetesek és a misszionáriusok. Nagy többségük, főleg eleinte spa-
nyol vagy portugál születésű volt, de a 16. század második felében
már találunk meszticeket is a mercedáriusok és a jezsuiták soraiban.

Az 1820-as években a latin-amerikai államok többsége kivívta
függetlenségét, és ezzel a ténnyel kapcsolatban a pápának is állást
kellett foglalnia. XII. Leó 1824. szeptember 24-én kibocsátott Etsi
iam diu kezdetű — még legitimista — enciklikájának Latin-Ameri -
ká ban semmiféle hatása nem volt. „XII. Leó azonban — írja Szántó
Konrád — nem tudta végleg rászánni magát arra, hogy a spanyol
királyi patronátusi jog megszűnését véglegesnek nyilvánítsa és a
kialakult új helyzethez igazodva rendezze Latin-Amerika egyházi
viszonyait. Ez csak hosszas tárgyalások után, XVI. Gergely pápa-
sága idején történt meg. XVI. Gergely a Sollicitudo Ecclesiarum (1831)
kezdetű bullájában arra az álláspontra helyezkedett, hogy azokkal
a kormányokkal tárgyal, melyek a tényleges hatalmat gyakorolják.
Mexikó számára hat megyéspüspököt nevezett ki. A többi megüre-
sedett püspöki szék betöltésére és a latin-amerikai egyházi viszo-
nyok rendezésére 1834–44 között került sor.”10

Brazília, ahogy 1514-től a Portugál Birodalom minden más ten-
ge rentúli területe is, a funchali (Madeira szigete) püspökséghez,
majd 1533-tól érsekséghez tartozott az 1514. június 12-én kiadott
pápai bulla (Pro excellenti) értelmében.11 1551-ben létesítették az első
brazíliai püspökséget, São Salvador da Bahia székhellyel, majd a
gyarmat benépesülésével a továbbiakat: 1676-ban kettőt, az olindait
és a Rio de Janeiró-it, a következő évben a São Luis székhelyű
maranhãóit, 1720-ban a Belém do Pará-it, 1745-ben a São Pauló-it,
1826-ban a Cuiabá székhelyű goiásit, 1848-ban a Porto Alegre-it és
1854-ben Diamantina székhellyel a fortalezait.12 Ezek a változások
is jelzik, hogy Portugál-Amerika a 18. század második felétől a 19.
század első feléig főként déli irányba terjedt ki dinamikusan.

Korszakunkhoz két Rio de Janeiró-i püspök tevékenysége köt-
hető: 1773-tól José Joaquim Justiniano Castelo Brancoé (1731–1805)
és utódáé, José Caetano da Silva Coutinhoé (1768–1833). Az előbbi
volt az első kreol, riói születésű püspök Brazíliában. Feladatuknak
tekinteték, hogy főpásztori látogatást tegyenek egyházmegyéjük-
ben, vagy delegátusokat küldjenek ki a távoli vidékekre is. A vizi-
táció a korábbi időszakokban főként Brazília északi, sűrűbben la-
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kott és gazdagabb területeit érintette, ahol az egyház a büntetések-
ből és az adományokból jelentékeny jövedelmet remélhetett. A 18.
század második felétől azonban a terület benépesülésével és fejlődé-
sével délen is megszaporodtak ezek az ellenőrző körutak, melyekkel
— Lucas Maximiliano Monteiro13 megállapításai szerint — a püspöki
felügyelet mintegy átvette az inkvizíció szerepét. A vizitátorok —
vagy például 1815-ben és 1825-ben maga Silva Coutinho püspök,
aki ekkor már bíboros is volt — tanúvallomásokat gyűjtöttek (pél-
dául bigámiára vagy blaszfémiára vonatkozóan), valamint keresz-
teltek és eskettek.

A püspökök fontos kötelességüknek tekintették a pásztorlevelek
kibocsátását is. Ezekben részben híveiknek szóló útmutatást fogal-
maztak meg, részben a klérus erkölcseinek javítására törekedtek,
egyfajta morális reformot hirdettek, a Trentói zsinat szellemében.

Rio de Janeiro püspökének feladatai a portugál királyi család
megérkezése után tovább bővültek. 1808-ban — az egyébként por-
tugál születésű — Silva Coutinhot kinevezték a királyi kápolna fő-
káplánjának, és ő vezette az ünnepélyes udvari szertartásokat is.
Ugyanis a napóleoni seregek elől menekülő portugál királynő, I.
Mária — és a helyette kormányzó fia — székvárosa ekkoriban
(1808–1821) amerikai gyarmatán, Rio de Janeiróban volt. János, a
régens herceg14 irányítása alatt a hatalmas területű brazíliai biro-
dalom rész 1815-től egyenrangúvá vált az anyaországgal, a Portu-
gál, Brazil és Algarvei Egyesült Királyságon belül.

A portugál király a pápától korábban megkapta a ius patronatus
jogát, vagyis ő felelt a meghódított területeken az evangelizációért.
Ezért a missziók expanziója mindig megelőző fázisa volt az egyház-
megyék létesítésének, illetve a plébániák alapításának. Mivel a biro-
dalom és egyháza mindig pap és szerzetes hiánnyal küzdött a távoli
területein, a 17. század végétől a külföldi misszionáriusoknak is en-
gedélyezték a térítést Brazíliában. Így került többek között néhány
magyar jezsuita atya is Brazíliába.15 A Jézus Társaságon kívül első-
sorban a ferencesek, a kapucinusok és a karmeliták vettek részt az
indiánok evangelizációjában. Tevékenységük nyomán a 18. század
közepére mintegy 80 faluközösség jött létre az észak-brazíliai őser-
dőkben, több tízezer indiánnal. Ezek közül a települések közül a
legvirágzóbbakat jezsuiták működtették az Amazonas-medence vi-
dékén a 16. század közepétől.16 A térítéssel foglalkozó szerzeteseken
kívül korszakunkban Brazília területén rendházakat tartottak fenn
a domonkosok, bencések és a mercedáriusok is.

A 19. század közepéig Brazíliában a templom, a kolostor temet-
kezési hely is volt. A katakombákba való temetés szokását csak a
populáció növekedésével, illetve a súlyos járványok megelőzése ér-
dekében hagyták el, már a császári kormányzat 1851-es rendelete
nyomán, ami semmi különösebb vitát vagy ellenállást nem is vál-
tott ki a közvéleményben, ekkor nyílt meg az első köztemető Rio
de Janeiro külvárosában.17

13Erre vonatkozóan lásd
Lucas Maximiliano

Monteiro kutatásait, pél-
dául Ser Familiar do

Santo Ofício via redes
sociais: os vínculos entre

agentes inquisitoriais e
suas testemunhas em

Rio Grande de São Pedro
e Colônia de Sacramento

(século XVIII). Revista
de História, no. 2

(2010) 35–58.
http://www.revistahistoria.

ufba.br/2010_2/a03.pdf
(letöltés 2012.01.15.)

14Portugáliát ekkor már
ténylegesen a későbbi VI.

János irányítja, régensi
minőségben, a bomlott

elméjű királynő, I. Mária
helyett. Ünnepélyes koro-

názására azonban csak
anyja halála után két

évvel, 1818-ban kerül sor,
szimbolikus és európai
uralkodóház esetében

eladdig egyedül álló
módon, amerikai, brazil föl-

dön. Vö. Patrick Wilcken:
„A Colony of a Colony”.
The Portuguese Royal

Court in Brazil. In: Sympo -
sium Imperial Trauma.

Part 1, Duke University
Press, 2005, 259.

15Róluk lásd legújabban
Babarczi Dóra doktori érte-

kezése: Magyar jezsuiták
Brazíliában a 18. század
közepén. Szeged, 2011.

16Uo. 53.

17Monique Augras: Das
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Az építő- és díszítőművészetnek Brazíliában is nagy megrende-
lője volt a katolikus egyház. A korábban — még barokk vagy ro-
kokó stílusban — megkezdett építkezések több templom, kolostor
épület esetében is elhúzódtak, gyakran már csak a klasszicizmus
korára fejeződtek be. Korszakunkban kaptak tehát végleges formát
olyan nevezetes, a városképet meghatározó épületek, mint például
a Rio de Janeiró-i Szent Benedek templom, ahol a belső gazdag, ro-
kokó stílusú kialakítás valamint a csatlakozó monostor (Mosteiro de
São Bento) épület teljes kialakítása csak a 18. század utolsó harma-
dára fejeződött be. Más jelentős egyházi építkezések is folytak
ekkor: a salvadori bazilika (Basílica de Nossa Senhora da Conceição da
Praia), Recífében a Szent Antal templom (Igreja Matriz do Santíssimo
Sacramento de Santo Antônio), amit csak 1782-ben fejeztek be, és a
karmelita bazilika (Basílica de Nossa Senhora do Carmo) vagy a mai
Minas Gerais állam területén — ahol a híres „Aleijadinho” dolgo-
zott — Ouro Preto előkelőinek karmelita temploma, az Igreja de
Nossa Senhora do Carmo. A korszak legkiemelkedőbb művésze a
szobrász-építész Antônio Francisco Lisboa (1730 vagy 1738–1814),
ismertebb nevén Aleijadinho, a Kacskakezű. Az ő stílusa, a barokk
azonban lassan kikopott — persze először a centrumban, a perifé-
riákon csak lassabban — és helyét átvette a klasszicizmus. Ebben a
tekintetben is éles cezúrát jelent a portugál királyi család érkezése.
Hiszen kezdeményezésükre honosodott meg az új, külföldről be-
hozott, hivatalos stílus, a klasszicizmus, ami a függetlenné válás
után még évtizedekig meghatározó maradt.

A spanyolokkal ellentétben a portugálok nem hoztak létre teljes
oktatási intézményskálát amerikai gyarmatukon. A felsőfokú szak-
képzés első iskoláit majd csak a Brazíliába települt VI. János (1816–
1826) alapítja meg, régenssége idején, a 19. század első évtizedé-
ben. Korszakunkban a magánjellegű elemi és középfokú oktatás is
meglehetősen elhanyagolt állapotban volt, a vidéket járó vándor-
tanítók próbálták enyhíteni az iskolák hiányát.

A jezsuiták által alapított papneveldék és szemináriumok boomja
az 1730-as évektől következett be. Az 1686-ban létesített bahiai Belém
da Cachoeirában működő mellett ekkor indult a jezsuita iskola a
cearái Aquirásban (1730), Salvadorban (1736), São Paulóban (1746),
Belém do Parában (1749), a maranhãoi Caxiasban (1749), São Luísban
(1752) stb.18 Minas Gerais első, hamarosan híressé vált szemináriuma
Marianán épült, a Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte (1750),
melynek kiemelkedő hatása volt a függetlenségi mozgalmak későbbi
vezetőinek szellemi fejlődésére (minthogy az intézményt nemcsak a
papi pályára készülő fiatalok látogatták). A jezsuiták kiűzése után
például ez az iskola püspöki szemináriumként működött tovább, de
csak nehezen tudták biztosítani számára a megfelelő anyagi forráso-
kat. Így az 1790-es években be kellett zárni, 1806–1811-ig részlegesen
működött ugyan, de korábbi rendje csak 1820 után állt helyre ismét.
Korszakunkban hasonló bizonytalan sorsa volt sok egykori jezsuita

margens para o centro:
a devoção ao ’Pai

Joaquim’. In: Artur Cesar
Isaia (szerk.): Crenças,

Sacralidades e
Religiosidades.

Florianópolis, Insular,
2009, 73.

Egyházi építkezések

Jezsuiták által
alapított papneveldék

18Az adatokat vö.
Luiz Carlos Villalta:

A Educação na Colônia e
os Jesuítas: discutindo
alguns mitos. In Maria
Lígia Coelho Prado –

Diana Gonçalves Vidal
(szerk.): À Margem dos

500 Anos: reflexões
irreverentes. Edusp, São

Paulo,  2002, 171–184.
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iskolának is. Ugyanakkor a változás a századfordulóra megindított
egyfajta szellemi átalakulást a legfontosabb középiskolákban. A fel-
világosodás eszméi szerint megújuló oktatás legjobb példája a szin-
tén nagy intellektuális kisugárzású olindai püspöki szeminárium
(1817). A hagyományos tananyag, tantárgyi szerkezet (filozófia, re-
torika, poétika, portugál nyelv, klasszikus nyelvek, matematika, föld-
rajz és általános természettudományos ismeretek) megváltozott, a
természettudományokat nagyobb súllyal és szakosodva kezdték ok-
tatni, külön a fizikát, kémiát, botanikát, ásványtant és ábrázoló geo-
metriát. Egyben a jezsuita nevelés helyét átvette a szekularizáció szel-
leméhez közelítő, korszerű pedagógia.19

A jezsuitáknak valódi egyetemeik a szubkontinensen csak Spa-
nyol-Amerikában voltak. A felsőoktatás a portugál gyarmatok te-
kintetében az anyaország monopóliuma maradt, ezért a tehetősebb
brazil családok leggyakrabban Coimbrába küldték továbbtanulni
vágyó gyermekeiket. Portugál területen talán csak a jezsuiták leg-
tekintélyesebb, bahiai kollégiuma (1550) működött egyfajta kvázi-
egyetemként, coimbrai oktatási modellt követve, bár az egyetemi
rangot hivatalosan soha nem nyerte el.

Más egyházak az erősen katolikus Brazíliában nehezen vertek
gyökeret, mert a protestánsok megszállónak (invasor) minősültek a
francia és a holland területhódítási kísérletek után. Az utolsó huge-
nottát 1567-ben végezték ki Rio de Janeiróban. Brazíliában 1704 és
1767 között számos, az új-keresztényeket (cristãos-novos) sújtó halálos
ítéletet hoztak az inkvizíciós bíróságok. A protestantizmus megjele-
nése a 19. század első negyedében történt, miután János régens az
Angliával kötött 1810-es megegyezés értelmében elkötelezte magát
az inkvizíció felszámolása mellett a korona dél-amerikai területein.20

1822-ben Brazília mint monarchia kezdte meg független államisá-
gának történetét. Első uralkodója a portugál Bragança királyi házból
I. Péter lett. A császári fővárosban nyíltak meg az első, külföldi koló-
niák által fenntartott templomok, iskolák, így 1819-ben az angoloké,
és hamarosan a német lutheránus közösségé is, ami a korai protes-
táns bevándorlással jött létre 1824-ben, és ahol május 3-án tartották az
első evangélikus liturgiát.21 Az emigránsokkal tartó lelkészek irá-
nyítása alatt állt a Nova Friburgo-i és São Leopoldina-i kongregáció.
A lutheránus vallás gyakorlásának körülményeit a Hanza-városok és
Brazília között létrejött kereskedelmi egyezmény keretében szabá-
lyozták, 1827-ben. Ezek a gyülekezetek eleinte térítői szándék nélkül
tevékenykedtek, kizárólag saját körben maradtak. Igaz ugyan, hogy
korábban már voltak jelei a protestánsok hittérítő szándékának: 1804-
ben egy brit misszionárius, 1816-ban pedig egy észak-amerikai Biblia
Egyesület aktivistái jelennek meg Brazíliában, de az első, legalább
részben sikeres térítő útra végül csak 1835-ben került sor, mikor a me-
todista egyház Tennessee-ből küldött egy Fountain E. Pitt nevű lel-
készt Brazíliába, Argentínába és Uruguayba. Útjának elsődleges célja
az volt, hogy felmérje az ottani térítés lehetőségeit. A protestáns

19Márcio Luiz do
Nascimento: Primeira

Geração Romântica
versus Escola do Recife:
tarjetórias de intelectuais

da Corte e dos
intelectuais periféricos da
Escola do recife. Doktori

dolgozat, USP, São
Paulo, 2010, 105–107.

www.teses.usp.br/teses/...
/MARCIO_LUIZ_DO_NA
SCIMENTO.pdf (letöltés

2012.01.15.)

A protestantizmus
megjelenése

20Boanerges Ribeiro:
Protestantisno no Brasil

monárquico (1822–1888).
Livraria Pioneira Editora,
São Paulo, 1973, 16–17.

A protestáns
gyülekezetek számának

növekedése

21Vö. uo. 18.
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gyülekezetek számának és méretének látványos növekedésére a 19.
század közepén került sor, a nagyobb európai emigráns hullámok ér-
kezésével: 1829-ben 5 protestáns templom létéről tudunk, ez a szám
1845 és 1864 között 61-re emelkedett.22 A katolikus egyház képviselői
eleinte nem nézték jó szemmel a protestánsok megjelenését, és ez a
helyzet még II. Péter (1840–1889) idejében is csak keveset változott.

Korszakunkban Brazíliában az egyik legnagyobb hatású szellemi
áramlat, mely a katolikus egyházat sem hagyta érintetlenül, a sza-
badkőművesség volt. Az első páholyok 25 évvel a királyi udvar át-
települése előtt alakultak Rio de Janeiróban, São Salvadorban és
Olindában, vagy a portugál Grande Oriente páholy, vagy a francia
páholyok védnöksége alatt, de azoktól függetlenül is. Az európai
páholyok a latin-amerikai leányszervezetek létesítésével is igye-
keztek segítséget nyújtani a gyarmatok függetlenségi mozgalmai-
nak, egyben ezzel gyengítették Spanyolország és Portugália tenge-
rentúli hatalmát. Az üldöztetések ellenére a szabadkőművesek
folyamatosan erősödtek, 1804-ben Nagy Páholyt tudtak alapítani
Portugáliában. 1817-ben került sor a Gomes Freire de Andrade
(1757–1817), a Grande Oriente Lusitano 5. nagymestere által vezetett
összeesküvésére, ennek célja a monarchia megdöntése volt. Az ösz-
szeesküvés résztvevőit kivégezték, és ettől kezdve a birodalomban
a szabadkőműveseket nagyobb erővel üldözték. VI. János a többi
titkos társasággal együtt az ő működésüket is betiltotta.23

David Gueiros Vieira24 adatai szerint 1752 és 1800 között öt titkos
társaságot tartottak számon Brazíliában, 1800 és 1822 között pedig
újabb 10 alakult, némelyek a francia mások a skót hagyományt kö-
vették. Köztük két Grande Oriente nevű páholy is volt, ráadásul mind-
kettő Bragança Péter herceget (1798–1834), a későbbi császárt (1822–
1831) nyerte meg nagymesterének. Az egyik, a francia bonapartista
Nagypáholy leányszervezeteként a liberális Joaquim Gonçalves Ledo
(1781–1847) vezetése alatt állt, aki a brazil függetlenség egyik szellemi
motorja volt. A másikat a konzervatív, portugálbarát José Bonifácio
de Andrada e Silva (1763–1838) vezette. A brazíliai szabadkőműves-
ség történetét erősen áthatotta e két meghatározó egyéniség személyes
és politikai ellentéte. Ennek megfelelően a két szervezet politikai tö-
mörülésként is ellentétes pólust képviselt. I. Péter ennek ellenére
mindkettőjük felkérését elfogadta, hogy a páholyok tagságát a trón-
hoz kösse. Azonban uralkodása alatt azok közül a szabadkőművesek
közül, akik túlságosan radikálisnak bizonyultak, esetleg forradalmi
vagy köztársasági eszméket vallottak, vagy más módon ellenségesek
voltak a monarchiával, többen börtönbe vagy száműzetésbe kerültek,
sőt volt, aki merénylet áldozata lett, mint a liberális, republikánus,
karbonári Líbero Badaró (1798–1830), São Paulóban.

A titkos társaságok korszakunkban nagy vonzerőt gyakoroltak a
papságra is. Így a felvilágosodás egyik legjelesebb brazíliai alakjára,
José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742–1821) püspökre,
a már említett olindai szeminárium alapítójára. Itt nevelkedett janze -

22Vö. Comissão de
estudos de história da

igreja na américa latina:
História da Igreja no

Brasil. Segunda época.
Petropolis, 1980, 239.

A szabadkőművesség
jelenléte

23Vö.Hans-Jürgen Prien:
La historia del

cristianismo en America
latina. Ediciones

Sígueme, Salamanca,
1985, 360–364.

24David Gueiros Vieira: O
liberalismo, a maçonaria

e o protestantismo no
Brasil no século deze -

nove. In: Iglesia, religión
y sociedad en la historia
latinoamericana (1492–

1945), i. m. 127.

Szabadkőműves papok

9

Eleje:Layout 1  2012.12.13.  13:28  Page 9



nista szellemben szinte minden papi személy, aki az 1817 és 1824
közötti észak-keleti forradalmi években fontosabb politikai szerep-
hez jutott. A püspök — sok tekintetben konzervatív gondolkodása
dacára — maga is és szinte minden tanítványa is szabadkőmű ves
volt. Hogy közülük csak a legismertebbeket említsük, Fran cisco
Muniz Tavares atya (1793–1876) teológus, író, képviselő, az 1817-es
pernambucói forradalom résztvevője; João Ribeiro Pessoa (1766–
1817) atya az olindai szeminárium rajztanára, a pernambucói forra-
dalom egyik vezéralakja, ideiglenes kormányának tagja és az elbu-
kott forradalom mártírja; José Inácio de Abreu e Lima (1794–1869),
aki nemcsak Brazíliában, de Venezuelában és Kolumbiában is részt
vett a függetlenségi harcokban; az ugyancsak forradalmár, Bahiában
kivégzett „Miguelinho” atya, Miguel Joaquim de Almeida (1768–
1817); és a pernambucói forradalom és az Egyenlítői Konföderáció
mozgalmának ismert alakja, Joaquim da Silva Rabelo (1779–1825),
akit szerzetesként neveztek Frei Caneca, vagy Frei Joaquim do Amor
Divino Rabelo atyának is, és akit forradalmi tevékenysége miatt ki-
végeztek Recifében. Érthető tehát, miért nevezik az 1817-es esemé-
nyeket a „papok forradalmának”, hiszen bukása után résztvevői
közül 60 pap és 10 szerzetes került börtönbe. A liberális gondolko-
dású atyák ott voltak az 1823-as alkotmányozók között is, köztük
volt Francisco Muniz Tavares, aki kiállt a teljes vallásszabadság mel-
lett (igaz mások ez ellen foglaltak állást, sőt nem riadtak vissza a
protestáns Biblia elégetésének gondolatától sem).25

Az egyházi személyek magas számaránya a politikai mozgal-
makban csalóka lehet, ha ebből arra következetnénk, hogy Brazília
lakosságának lelkigondozása jól megoldott volt. Éppen ellenkező-
leg, bár a városokban jobb volt a helyzet, a lélekszámhoz viszo-
nyítva, főként vidékre mindig is igen kevés pap jutott. A nagybir-
tokokon (fazenda) állandó kápolna ritkán létesült. Az ott működő
plébánosok vagy az arra vetődő utazó atyák pedig elsősorban az
uraság és családja lelki gondozásával foglalkoztak. Ezekre a hosszú,
lelkipásztori utakra egyébként lóháton indultak a papok, esetleg fe-
keték által cipelt gyaloghintókat vettek igénybe. Az utazás így is,
úgy is megterhelő és gyakran viszontagságos volt, és nem volt ritka
az olyan vidék, ahová évtizedekig sem jutott el egyetlen pap sem.26

A gazdán kívül esetleg még volt energiája, ideje a szegény szaba-
dokkal foglalkozni, a rabszolgáknak azonban általában nem sok fi-
gyelmet szentelt. A papok a szolgaszállásokat igen ritkán látogatták
meg. Ha istentiszteletet tartottak a kis helyi kápolnában, oda nem
fért be a környék egész népe, a rabszolgáknak pedig általában sem
illendő öltözetük, sem elegendő pihenő idejük nem volt a temp-
lomba járáshoz. Jobb helyzetben voltak a városi, házi rabszolgák.27

Ezek a körülmények kedveztek az afrikai vallások tovább élésé-
nek, illetve a kereszténységgel való szinkretikus összeolvadásának.
Az afro-brazil vallások legismertebb és legelterjedtebb formái a
candomblé, a quimbanda és az umbanda. Míg az utóbbi kettő a 20. szá-

Egyházi személyek a
politikai mozgalmakban

25Uo. 128–130.

26A 19. század közepén
Brazíliában uralkodó egy-
házmegyei állapotokról és
reformkezdeményezések-
ről lásd Eördögh István: A
crise religiosa no Brasil no

periodo 1852–1861 e as
tendências de reforma de
Dom Antônio Joaquim de

Mello, Bispo de São
Paulo. Doktori értekezés,

Pontificia Universitas
Gregoriana, Roma,

1987, 246–371.

27Vö. Mário José Maestri
Filho: A igreja e a

escravidão no Brasil:
algumas conciderações.
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sociedad en la historia

latinoamericana (1492–
1945), i. m. 99–108.
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zadban formálódott ki és lett népszerű, a candomblé már a függet-
lenné válás időszakában is létezett. A legelterjedtebb Bahiában volt.
Egyfajta politeizmusként ötvözte az Afrika különböző részeiről be-
hurcolt rabszolgák (joruba, fon és bantu) hitvilágának elemeit és a
kereszténységből felhasználta főként a szentek kultuszát.

A candomblénak nincs egyházszerű hierarchiája, spirituális veze-
tői a jósnők, a papok és a varázslók. Feladatuk a gyógyítás, a jóslás,
a rontások levétele és a talizmánok készítése. A rabszolgák társadal-
mában igen fontos szerepük volt, de gyakran uraik is igénybe vették
szolgálataikat. A candomblét először 1807-ben említik mint „a brazil
földön élő afrikaiak vallását”, és szinte az első pillanattól megfogal-
mazódik vele szemben egyrészt a keresztény kritika, másrészt han-
got kap a félelem is. Különösen a 19. század közepétől közbiztonsági
problémává válik, sokan úgy tartják, hogy a rabszolgákat elvonja a
munkától és megrontja a jellemüket, engedetlenségre bíztatja őket.
Kétségtelen, hogy számukra a candomblé és Ogunnak, mitológiájuk fő
alakjának tisztelete valóban a passzív ellenállás egyfajta eszköze volt,
és szerepet játszott az 1820–1840 között szerveződött mintegy 30 ki-
sebb-nagyobb rabszolga lázadásban is, melyeket általában nagô törzs-
béliek vezettek. Ahogy például az 1826-os urubú lázadást is (az urubú
joruba nyelven keselyűt jelent) Salvador külvárosában. A candomblé
lett a quilombok, a szökött rabszolgák által létrehozott falvak vallása
is. A 19. század folyamán Bahiából Brazília-szerte elterjedt.28

Az afro-brazil vallások

28A témáról újabban João
José Reis és Eduardo

Silva: Negociação e
conflito: a resistência

negra no Brasil escravista.
Companhia das Letras,

São Paulo, 2005.
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