
TÓTH VEREMUND

A brazil katolikus egyház küzdelmei
és viszontagságai

Prófétai szavak irányultak több mint egy évtizeddel ezelőtt a brazil katolikus
egyház felé. Akkor sokan reménykedve hallgatták az üzenetet, mások meg
sürgősen feledni próbálták a kellemetlennek érzett intelmet.

"Bizonyos, hogy az egyház küldetése nem szorítkozik az istentiszteleti
cselekményekre és a templom belsejére. Az apostoli időktől kezdve, és min
den bizonnyal magának Jézusnak a cselekvésétől sugallva, mindenkor azon
volt az egyház, hogy jelen legyen az emberi közösségben.

De nem kevésbé bizonyos az is, hogy az egyház elveszítené legmélyebbre
nyúló azonosságát, - és az azonossággal együtt saját hitelét és valódi hatását
minden téren, ha a szociális kérdésekre irányuló jogos figyelme eltérítené
attól az alapvetően vallási küldetéstől, mely elsősorban nem egy tökéletes
anyagi világnak, hanem lsten országának építésében valósul meg, kezdetileg
itt a földön, teljességgel pedig Urunk eljövetelekor. Sokféleképpen sürget a
cél, a feladat és a képesség, hogy az emberek jólétéért. a társadalmi békéért,
az igazságosság ügyéért dolgozzunk; az egyház nem vonja ki magát az efféle
feladatban való részvétel alól, és gyakran magára vállal helyettesítő pót-ak
tivitásokat. Nem teheti azonban ezt saját küldetése kárára, mít senki más nem
végezhet el őhelyette: hogy mint valódi letéteményes, átadja a kinyilatkozta
tott Igét; hogy hirdesse Isten abszolútumát".

Nem kisebb egyházi tekintélytől származik ez az intelem, mint II. János
Pál pápától, aki első brazíliai látogatása után, 1980. december 1O-i keltezéssel,
közös levélben fordult a brazil püspökökhöz.

Az elmúlt évtizedek brazil egyházi élete e kérdés körül viharzott a leghe
vesebb erővel. A felkavart vihar nem csupán a botrányéhes sajtó zajgása volt,
hanem egyaránt megrázta a klérust és a tájékozódni vágyó világi hívőket.

Tórténelmi visszapillantás

Az Újvilág fölfedezése a reneszánsz emberének volt világraszóló diadala. Az
ibér hatalmak osztoztak meg a déli féltekén. A hódító népek Isten küldöt
tének tekintették magukat azzal a feladattal, hogy az Ó országát alapítsák
meg az Ujvilágban. III. János portugál király (1521-1557) kegyes szavakkal
oktatta Brazília általános kormányzóját koloníális politikája célkitúzéseire:
"Fő indítékom Brazília benépesítésére az volt, hogy Brazília pogány bennla
kói a mi szent hitünkre térjenek." Ezért az Ujvilág felé tartó hajózást valósá
gos kereszteshadjáratnak, szent háborúnak tekintették. Ebből viszont csak az
következhetett, hogya térítés inkább volt fegyveres hódítás, mint igehirdetés.

Majdnem általánosnak mondható az a korabeli felfogás, miszerint a hitet
len legyőzéseelőkészítiőt a hit felvétélére. Eza felfogás oly mértékben uralta
a kortársakat, hogy még oly nagy misszionáriusok, mint Nobrega vagy An
chieta, sem tudtak teljesen szabadulni tőle.
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Elképzelhető, hogy a hódító térítés teológiája mennyi nemtelen indulatot
szabadított fel az erősebb fegyverek birtokában. Aquaviva jezsuita generális
felháborodva olvasta Rómában az indiánok tömeges rabszolgasorsba való
taszításár61 szóló jelentéseket. Csupán a jezsuita rend egyes teológusai mer
ték felemelni szavukat a portugál kolonizáció rabfogdos6 módszere ellen.
Ennek viszont az lett idővel jóvátehetetlen következménye a brazil katoliciz
musra, hogy Pombal miniszter 1759-ben kiűzte a jezsuitákat Brazfliábél.

A koloniális Brazíliában a katolikus vallás ügye szorosan összefonódott az
állami kormányzattal. Ez egyrészről többféle előnyt biztosított az egyháznak,
másrészről súlyos akadályokat gördített az egyház szabad működése elé a
patronátus intézményén keresztül. Evszázadokon át a brazil katolicizmus el
kényelmesedett az államvallás előjogainak élvezetében, s tulajdonképpen
csak a köztársaság kikiáltása után kényszerült saját lábára állni. A koloniális
katolicizmus mindenekelőtta patriarkális társadalom és az állam függvénye
volt. A vallás legfőbb őre a király volt, egy személyben a missziók elindítója,
a hierarchia megszervezője, püspökségek és apátságok alapítója, számtalan
özvegy és árva gyámoütója.

A király-atya eme szerepét töltötte be helyi vonatkozásban a helybeli pát
riárka, aki birtokán, cukorgyára (engenho) üzemében a legfőbb patrónus sze
repét töltötte be. A pap éppúgy engedelmeskedett neki, mint a koloniális
tisztviselő a királynak. Feladata az volt, hogy patrónusa meghagyasa szerint
végezze az egyházi funkciókat, és hogy tanítsa gazdája gyermekeit. Igy aztán
a klérus jelentős szerepet töltött be a brazil szellem és kultúra megalapozá
sában. A püspöknek azonban vajmi kevés beleszólása volt az "engenho" pap
jának működésébe.Róma befolyása is csupán a "vallási kérdés" múlt századi
fellobbanásától és a köztársaság bevezetésétőlkezdve volt érezhető.

A hispán fejlődéstőleltéröen, "Brazi1iában sohasem fejlődöttki a klerikális
hatalom. A jezsuita páteroké éppen csak kibontakozott, de rövid életű volt, mert
fölébe kerekedett a birtokok és rabszolgák mindenható urainak oligarchizmusa
és nepotizmusa. A jezsuiták a cukormalom-tulajdonosokban kezdettől fogva a
legnagyobb és legveszedelmesebb ellenségeiket látták. A többi papok, de még a
szerzetesek is, kövérkésen és kényelmesen beleszoktak a káplán, a paptanító, a
tisztelendő bácsi, a keresztapa, a családtag kellemes helyzetébe." - Irja Gilberto
Freyre az Udvarház és szolgaszállás című művében,

Igazi evangelizációs munka folyt abelország missziós telepein és az indián
falvakban kiváló misszionárius-papok vezetésével. Mai szemmel azonban !áj
lalnunk kell, hogya kornak nem volt érzéke az indián kultúra értékei iránt. Igy
aztán nem is valósíthatta meg a benszülöttek igazi integrációját az Egyházba.

Míg a missziós lelkületttel eltöltött szerzetesek szabad terepet kerestek ma
guknak akár a falvakban, kollégiumokban, vagy a szeretet-intézményekben,
a patriarkális katolicizmus egyes családok szolgálatában állt, így gondja nem
is terjedt ki arra, hogy valódi vallási közösségeket építsen ki, hanem csupán
valamiféle, a kötelezettségtől fölmentő szolgálatnak (a híres "desobriga") tett
eleget. Talán innen magyarázható, hogy a nép körében a múlt századi euró
pai bevándorlásig nem is fejlődhetett ki az egyháztagok felelősségévelvállalt
egyházi élet. A jótevő pátriárka a feudális úr bőkezű gesztusával gondosko
dott az egyházi élet anyagi felételeiről. templomok építéséről, jóléti intézmé
nyekről,zajos ünnepségek megrendezéséről.a pap eltartásáról és nem utolsó
sorban, alamizsnéról.
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Hűtlenek volnánk az igazsághoz, ha azt állitanánk, hogy a mondottakkal ki
merítettük volna a brazil katolicizmus jegyeit. Főképp az utóbbi évtizedekben
figyeltek fel arra, hogya népIéleknek milyen mély rétegeibe épült be a vallásosság.

A pueblai püspöki kongresszus (979) a következőkben elemezte a brazil népi
vallásosság tartalmi elemeit: a szentháromsági jelenlét tudata a népi ájtatossá
gokban és az ikonográfiában; Isten atyai Gondviselésébe vetett bizalom; Jézus
Krisztus Megtestesülésének ünneplése a Kisded Jézus kultuszában, Krisztus
szenvedésében, az Oltáriszentség és Jézus Szíve ünneplésében; Mária bensősé

ges tisztelete a Szeplőtelen Szűzanya, a Fájdalmas Anya, a Mennyek Királynéja
segítségül hívásában; a szentek tisztelete; a halottak kultusza; a bűntudat és a
kiengesztelődés vágya; a hit kifejezése énekekben, képekben, gesztusokban,
táncban; híres szentélyekbe vezetett zarándoklatok, mint a vándorló keresztény
élet kifejezői; a Szentatya személye iránt való gyenneki ragaszkodás; a szenve
déseknek és megpr6báltatásoknak hitből való vállalása. E vallásosság negatív
jegyei - babona, mágia, fatalizmus, ritualizmus - szomorú következményei a
vallási ismeretek és az alaposabb hitoktatás hiányának.

A brazil katolicizmus a kolónia korszakában a portugál államszerkezet
kerekeit, tengelyeit olajozgatta, anélkül, hogy a .szerkezet működtetésében
vajmi szerepe lett volna.

Az impérium 19. századi liberalizmusában pedig csupán megtűrt elem
volt, azzal a rejtett szándékkal, hogy fékező és megkötőerőként szerepeljen
az állam alattvalói között.

Ebben az alárendelt függőségben,az egyház nem tölthette be teljességgel
igazi hivatását. .

A vatikáni zsinat vízválasztója

Brazília két püspökének, az olindai Dom Vitalnak és a parai Don Macedo
Costanak 1872-ben történt elítélése és börtönbe vetése bebizonyította, hogy
az egyház mennyire kiszolgáltatott az egyházellenes államgépezetnek. A ne
vezett két püspök tilalom (interdíctum) alá vetette egyházmegyéjében a val
lásos testületeket (írmandades) azok szabadkőművestagjainak egyházellenes
magatartása miatt, Miután az állami hatalom hiába követelte az interdictum
visszavonását, a két püspököt világi bíróság elé állították. A két eset világo
san megmutatta az államvallás függőségéta világi hatalomtól, mely még egy
belső egyházi ügyben sem tudta tiszteletben tartani az egyházi joghatóságot.

A köztársaság kikiáltása, az állam és az egyház szétválasztásával, lehetővé
tette az egyház szabad fejlődését,menten az állami beavatkozásoktól.

1900-ban kiadott körlevelében a brazil püspöki kar elismerte az egyházi
élet szabadságának biztosítását a köztársaságban: "A jelenlegi rezsim biztosít
az egyház számára bizonyos szabadságokat, melyek megkönnyítik Jézus
Krisztus országának terjesztését, és méltányosan meg kell vallanunk, hogya
közhatalom iparkodott úgy alkalmazni az alkotmányt, hogy ne legyen sérel
mes a katolicizmusra..."

A halódó monarchia materialista, vallásellenes vezetői azon voltak, hogy
lehetetlenné tegyék az egyházi életet. Ezzel a szándékkal tiltották meg törvé
nyileg a szerzetesrendeknek új tagok felvételét vagy külföldiek befogadását.
E törvények mögött az a titkolt szándék húzódott meg, hogy eképpen sze-
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rezzék meg maguknak a régi szerzetesrendek nem jelentéktelen birtokait. Ez
a sérelem sem nyert előbb orvoslást, mint a köztársaság kikiáltása után, rni
kor elsősorban külföldi szerzetesek meghívásával újra benépesítették a haló
dó kolostorokat.

Felszabadulva az állami gyámkodástól, a 20. századi brazil egyház kétség
telenül virágzásnak indult: a század végéig kiépült a világegyház egyik leg
nagyobb hierarchiája (jelenleg 251 egyházmegyével és 382 püspökkel); a zsi
natig számtalan jótékonysági intézménnyel, iskolával gyarapodott; széles tö
megeket mozgatott meg az egyházi rendezvényeken.

Aki azonban nem belülről látta, hanem kívülről szemlélte az egyház életét,
annak észre kellett vennie a kiáltó hiányokat is.

- elmélyült vallásosság helyett felszínes triumfalizmust;
- önmagába zárkózást a világ felé kinyílt egyetemesség (katolicitás) he-

lyett;
- a túlságosan hangsúlyozott formalizmust;
- a klérus sekrestye-pasztorációját távol a nagy tömegek mindennapi

gondjaitól;
- a szűk vallási elit gondozását, ugyanakkor a tömegek felületes vagy

semmilyen katekizálását.
Váratlanul robbant be a katolikus egyház életébe XXIII. János pápa kezde

ményezésére a II. Vatikáni zsinat (1962-65). A század derekán ez a zsinat
bizonyult a nagy vízválasztónak a brazil egyház életében is.

Brazília társadalmi és gazdasági viszonyai

Amig 19SD-ben három brazil közűl kettő falun (vagyis mezőgazdasági vi
déken) élt, 1980-ra már csak a lakosság egyharmada tartott ki vidéken. Har
minc év alatt a vidéki lakosság száma felére apadt.

Ezenkívül súlyosbította a helyzetet az Eszak-Kelet Brazíliában időközön

ként fellépő aszály. Eszak-Kelet Brazíliának másfél millió négyzetkilométeré
ból majdnem egymillió az aszályos terület, ahonnét a szárazság idején töme
gesen vándorol el a lakosság a dél-brazíliai városokba.

Egészségtelen a földbirtok-viszonyok alakulása is. Míg a kisbirtok az örö
kösök között törpebirtokokká aprózódik fel, sok nagybirtokon kihasználatlan
földek hevernek parlagon. A kisbirtokról kiszorult munkaerő föld nélkül ma
rad, alkalmi munkásként (boia-fría) tengeti életét.

Jól tudjuk a sajtó híreiből. mekkora társadalmi feszültséget szült ez az
utóbbi években. Minden választási kampányban zászlajukra tűzik a jelöltek
a földbirtok-reformot, de az igéretekból vajmi kevés valósul meg. Ezért ol
vashatjuk az apokaliptikus tudósításokat foglalásokról, a rendőrség és a föld
munkások közelharcáról, munkásvezérek meggyilkolásáról.

A vidék bevándorlásával a városok óriássá dagadtak.
Magától értetődő, hogy egyetlen város sem volt felkészülve ilyen óriási

szaporodásra. Igy aztán a problémák tömege zúdult a városok kormányza
tára: a vízellátás, a szennyvíz elvezetése, a világítás, a közlekedési eszközök
hiánya, nem is beszélve a lakóházak égető hiányáról, amit a szegény beván
dorló tömegek nyomortelepek viskóival (vavela) oldottak meg.
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Az egyház titkeresése

A II. Vatikáni zsinat után a kollegialitás jegyében szerveződő brazil püspöki kar
(CNBB) elmélyült dialógussal, nem ritkán heves vitával kereste a brazil katoli
cizmus megúju1ásának útját. Hosszú évek tanulmányainak, keresésének ered
ménye szűrődött le 1977-ben a CNBB rendes közgyűlésénekdokumentumában.
(Exígencias Cristas de urna ordem polítíca, Documentos da CNBB No 10.)

A Gaudium et spes konstitúció, valamint az Oetegesima adveniens pápai en
ciklika (VI. Pál, 1971) és egyéb szentszéki dokumentumok irányelveit szem
előtt tartva, a brazil püspökök meghatározták az egyház küldetését a brazil
társadalomban: "Jézus rendelése, hogy az egyház hirdesse és előmozdítsa az
üdvösséget. Teljességgel csak a mennyei Atya házában fogjuk ezt megélni.
De már ezen a földön kell, hogy megnyilvánuljanak gyümölcsei a szeretet és
a testvériség által. Küldetése betöltésében, Jézus példájára az egyház minden
emberrel elkötelezi magát, de különösen a szegényekkel (Mt 11,5; Lk 4,18),
akiknek nyomorúságos helyzete kiáltó bizonyítéka a bűnnek, mely beférkő
zik az ember szívébe, egészen megfertőzve annak egyéni, családi és közös
életét." (Exigencias Cristas. 3.)

A hit nem lehet elhatárolt rekesze az emberi életnek, hanem át kell járnia
az ember egész életét, minden tevékenységét, beleértve a politikai viszonyo
kat is. "Mi lelkipásztorok, tudatában vagyunk, hogy nem térünk el küldeté
sünktől, amikor kihirdetjük (a politikának) eme követelményeit, és buzdítjuk
a keresztényeket, hogy vállalják sajátos feladatukat a társadalom építésében
ezen elvek követésével."

Nem tartják illetékesnek magukat a püspökök arra, hogy közvetlenül avat
kozzanak be a társadalmi szerkezet alakításába. hanem hogy prófétai szere
püknek megfelelőertfelvilágosítsák és formálják az állampolgárok lelkiisme
retét: "Meggyőződésünk, hogy kötelességünket teljesítjük és szolgálunk az
zal, hogy megfogalmazzuk az erkölcsi követelményeket, rámutatunk az el
lentmondásokra ezen követelmények és a valóság között, és az ítélkezés
szándéka nélkül rámutatunk a kockázatokra, és buzdítunk mindarra, ami jó
és pozitív, bátorítva mindenkinek az erőfeszítését..."

A keresztény társadalmi erkölcsnek alapvető elve a közjó (bonum commu
ne) szolgálata, vagyis megteremteni a feltételeket, hogy mindnyájan elérhes
sék azt az életszínvonalat, mely megfelel az emberi méltóságnak.

Amikor azonban osztályok és csoportok érdekeit szem előtt tartva hoznak
a közösséget érintő döntéseket, akkor már nem a közjót szolgálják, hanem
bizonyos csoportokat kirekesztenek, mellőznek.

"Kirekesztettnek, mellőzöttnek lenni annyit jelent, mint kívül maradni a
parton, az útszélen, mint például igazságtalan keresetet kapni, megfosztva
lenni az oktatástól, az orvosi ellátástól, a hiteltől. éhséget szenvedni, hitvány
barakkban lakni. A kirekesztett meg van fosztva méltóságának Ismeretétől.

amit Istentől kapott..."
A közjó modem szolgálata a haladással, fejlődéssel valósítható meg. Ennek

azonban ára van, mert a haladás mindenkitőláldozatot követel. "Mindenféle
haladásnak megvan a szociális ára; de el nem utasítható etikai követelmény,
hogy ez az ár igazságos, méltányosan szétosztott legyen. Nem igazságos ez
az ár, ha nincs aránya közös erőfeszítésben vállalt szolgálat értéke, és a
létrehozott gazdaságban való részvétel értéke között. Nincs méltányosan
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szétosztva, amikor ok nélkül súlyosabban nehezedik a nemzet egyik részére,
mint a másikéra. Nincs szociális rendeltetése a haladásnak akkor sem, amikor
ahelyett hogyarányosan előmozdítaná az egész nép életének feltételeit, ki
vételezett osztályok alakítására ad alkalmat" (U.ott 46.)..

Nagy lépés volt a latin-amerikai egyház történetében a medellini II. latin-ame
rikai püspöki konferencia 1968-ban. Maga VI. Pál pápa vezette be a kongresz
szust "Szükség van a Lélek fényére és bátorságára, hogy előrevigyük a szociális
igazságosság ügyét, a szegények szeretetét és védelmét." A pápa világosan le
szögezte, merre kell keresni a követendő utat: "Ne helyezzük bizalmunkat se
az erőszakba, se a forradalomba; ellenkeznek ezek a keresztény szellemmel és
inkább hátráltatják, mint előre viszik a szociális felemelkedést." A pápa világo
san állást foglalt a Dél-Amerikában dúló forradalmi megmozdulásokkal szem
ben: "Egyesek arra következtetnek, hogy Latin-Amerika lényegi problémája
csak erőszakkal oldható meg. Ujra ki kell mondanunk és megerősítenünk, hogy
az erőszak sem nem evangéliumi, sem nem keresztényi út."

A véghatározatokban mégis, mintha más hangsúlyt éreznénk, mikor ezt
olvassuk: "Maga Isten küldi el Fiát az idők teljességében, hogy testet öltve
felsubadítson minden embert mindenféle rabságból, melybe a bún taszította,
mint a tudatlanság, az éhínség, a nyomor és az elnyomás... Sok helyen La
tin-Amerika az igazságtalanságnak olyan állapotában van, amit intézményes
erőszaknak nevezhetünk. Ezért ne botránkozzunk meg azon, hogy Latin-Ame
rikában napviIágot lát az erőszak kisértése. Nem lehet visszaélni egy nép türel
mével, mely éveken keresztül szenved el olyan állapotokat, melyeket nehezen
fogadna el olyan valaki, akinek némi fogalma van az emberi jogokról."

VI. Pál még a fejlődés, haladás (Populorum progressio) eszméjét tűzte ki
célul. Medellin után azonban a felszabadítás teológiájával válaszolt a prog
resszista teológusoknak egy nem jelentéktelen csoportja.

Az első közülük a perui teológus, Gustavo Gutiérrez volt Teologia de la
liberación" című művével (Lima, 1971). Szerinte a fejlődés eszméje azonos a
félénk reformmal, ami sohasem fogja megoldani a társadalom mulaszthatat
lan átalakítását. A fejlődés gondolatát felcseréli a felszabadításéval, mivel sze
rinte ez jobban megfelel a bibliai nyelvezetnek is. "Az egyház szerepe nem
csupán az, hogy társadalmi bírálatot végezzen. Ez túlzottan értelmi, csupán
intellektuális feladat volna. Az egyház buzdítja a keresztényeket történel
münk meg nem alkuvó szolgálatára. A keresztény közösség, mely az igazsá
got vallja, és önmagát valósítja meg, arra van hivatva, hogy aktívan részt
vegyen egy igazságos társadalmi rend építésében."

Mit tehát a keresztény ember feladata? Tevőlegesen vállalni a felszabadí
tást. Ebben a felszabadító praxisban kell a kereszténynek hitét is megélnie.
Vagyis a keresztény embernek a praxisból kell leszűrnie, míként is élje meg
hitét. Miben is áll ez a felszabadító praxis? "Azonosulás emberekkel, fajokkal.
társadalmi osztályokkal, melyek nyomort és kizsákmányolást szenvednek el,
azonosulás érdekeikkel és harcaikkal. Bekapcsolódás a politikai forradalmár
folyamatokba. hogy bensőleg élni és hirdetni tudja Krisztusnak ingyenes fel-
szabadító szeretetét." .

Gutiérrez azonban nem gondolt arra, hogy ha a praxis segítene el a hit
misztériumához, vajon miképpen jut el a harcos keresztény az osztályharc
gyakorlatából az ellenség szeretetének krisztusi tanításához?
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A felszabadítás teológusai között megemlíthetjük még Hugo Assmann ne
vét, valamint az eredetileg presbiteriánus egyházhoz tartozó Rubem Alves
teológust is, aki felekezetének állítólagos konzervativizmusa miatt elhagyta
egyházát. Brazíliában leginkább Leonardo Boff ferences nevével azonosítják
a felszabadítás teológiáját. Mint ismeretes, már második alkalommal része
sült egyházi fenyítésben ezirányú publikádói miatt.

Nem mint szakmabeli teológus, hanem mint tömegeket megmozgató nép
szónok tett szert világhírre Helder Cárnara érsek. Tőle származik az a délibábos
elképzelés, hogy amiként Aquinói Szent Tamás megkeresztelte Arisztotelészt a
középkorban, ugyanúgy kell ma Marx Károly tanait összeegyeztetni a keresz
tény tanítással. Igaz, az agg főpap mindig hűségesmaradt Jézus Krisztus evan
géliumához, és az eroszak-ellenességnek(nao-violencia) a legfőbb hirdetője.

Nem kétséges, hogy a keresztény hit tanítása nem maradhat elméleti sí
kon, hanem a keresztény szeretet és igazságosság által át kell ültetni a gya
korlatba. Ezt kérte számon VI. Pál pápa is a keresztényektől Evangelii nunti
andi című exhortádójában (1975). "Manapság gyakran ismétlik, hogya mi
századunk szomjazza az autenticitást, a hitelességet. A fiatalokról szólva pe
dig állítják, hogy különösképpen írtóznak a költött dolgoktól, mindattól, ami
hamis, és mindenekfelett keresik az igazságot és az áttetszőséget. Az időknek

eme jelei éberré kell tegyenek bennünket. Hallgatagon vagy harsányan, de
mindig nagy erővel teszik fel nekünk a kérdést: Igazán hiszitek azt, amit
hirdettek? Elitek is azt, arniben hisztek? Valóban azt hirdetitek, amit éltek?
Jobban mint valaha, a tanúságtétel lényegbevágó feltétele az igehirdetés
hatékonyságának." (76.) Más szóval, a keresztény praxis elengedhetetlen
kritériuma a keresztények hitelességének. Viszont magának a Szentírásnak
a hitélességét vonná kétségbe az, aki a praxisban akarná keresni hitünk
forrását.

Jézus tanítása szerint összhangban kell bennünk állnia az életnek és a hitnek:
"Aki hozzám jön, hallgatja tanításomat és tettekre is váltja." (Lk 6,47) Szent Pál
apostol is arra int, hogy legyen a "hit tevékeny a szeretet által". (Gal 5,6) A hit
és jócselekedetek harmóniája lelkiismereti ügye minden keresztény ember
nek. Szent Jakab apostol is figyelmeztet, hogy "a hit, ha nincsenek cseleke
detei, holt önmagában" (Jak 2,17). Az erős hit szükségképpen bátor cselek
vésre, aktív szeretetre készteti a hívőt. Ezért nincs értelme ellentétbe hozni
az ortopraxist az ortodoxíéval, mert a keresztény élet egyformán követeli
egyiket és másikat is.

A felszabadítás teológiájának gyakorlati alkalmazását iparkodtak megva
lósítani a Latin-Amerikai Püspökök III. Általános Kongresszusán, a mexikói
Pueblában. Az előkészítő bizottságok által készített dokumentum a "népi
egyház" (Igreja Popular) tervét dolgozta ki, melyre a latin országok püspök
karai heves kritikával reagáltak. A dokumentum éles kritika tárgyává tette
az "intézményesnek" titulált egyházat, mivel az tekintélyi elven épül a taní
tás és a fegyelem egységében. Vádolják azért is az "intézményes" egyházat,
mivel elismerést és befolyást keres a világi hatalomnál. A Biblia új értelme
zését sürgetik az elnyomott osztályok szempontja. nem pedig az elnyomók ér
deke szerint Elvetik a Rerum novarumtól kezdve az egyházi tanítóhivatal szo
ciális tanítását, mivelhogy az csupán vérszegény reformot sürget. A CNBB és a
CELAM (a Latin-Amerikai Püspökök Szervezete) akkori elnöke, Aloísio Lors-
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cheider bíboros emelte fel hivatalosan szavát az ún. "népi egyház" kísérlete
ellen:

"EI akarják mélyíteni a konfiktusokat, össszeütközéseket, és az osztály
harcban keresik a megoldást. Nem akarják a marxizmust, de dicsérik és tá
mogatják a társadalom marxista elemzését... Az evangéliumot marxista értel
mezésselolvassák. Magasztalják Krisztus emberi arcát, akit forradalmárnak
mutatnak be, mint aki ellene volt kora politikai rendszerének; halála a világi,
politikai és gazdasági hatalmakkal való összecsapásnak (lett volna) a követ
kezménye. Ebben a Krisztus-szemléletben az egyház úgy jelenik meg, mint
a politikai felszabadítás szolgálatában álló szervezet vagy intézmény. A »sze
gény«, a »népi egyház« fogalma számukra pontos jelentést tartalmaz, de a
valóságban nagyon is kétértelműt. A kizsákmányolt bibliai »szegény« nem
más, mint a proletár; a »népí egyház« tulajdonképpen nem Isten népének az
egyháza, hanem a proletároké, akik tudatosítják jogaikat, és egyesülnek a
(lényegében politikai> felszabadításra... Nem veszik tekintetbe az egység, a
testvéri szeretet gondolatát, hanem a harc, az osztályharc, az összecsapás
eszméjét." (B. Kloppenburg 143. o.)

Mexikóba érkezésekor II. János Pál pápa személyesen sürgette a Lumen
gentium zsinati konstitúció tanulmányozását: "Igy megláthatjátok, hogy nem
létezik - mint egyesek hangoztatják - egy másfajta »új egyhaz«, ellentéte
a »régi egyháznak«, hanem a zsinat erősebb megvilágításban kinyilatkoztatta
Jézus Krisztusnak egyetlen egyházát, új szempontokkal. de lényegében min
dig ugyanaz az egyház..."

A puebIai kongresszus az evangélium szellemében határozottan kiállt a
szegények mellett, ugyanakkor azonban ez a pasztorációs opció nem lehet
kizárólagos és még kevésbé másokat kizáró. "Mikor közeledünk a szegény
hez, hozzá csatlakozva és őt szolgálva azt tesszük, amit Krisztus tanított
nekünk, mikor testvérünkké lett, és szegénnyé, mint mi. Ezért a szegények
szolgálata a mi Krisztus-követésünknek kiváltságos, ámbár nem kizárólagos
mértéke. Legjobb szolgálatot az evangélium hirdetésével teszünk testvérünk
nek, mert ez készíti fel arra, hogy Isten gyermekévé legyen, ez szabadítja fel
az ígazsagtalanségoktöl, és ez viszi előre teljes értelemben." (Puebla 1145)

Uj társadalmi rendet csakis bensőleg megújult emberekkel lehet teremteni,
mert "az igazságtalan politikai és gazdasági struktúrák szükséges megvál
toztatása soha sem lesz igazi és teljes, hacsak nem kíséri az egyéni és kollek
tív felfogás, mentalitás változása egy méltó és boldog emberi élet ideálja felé,
ami azután felkészít a megtérésre" (Puebla 1155).

A világegyház figyelmét fölkeltő kezdeményezés volt a zsinat utáni brazil
katolikus egyház történetében a sok ezer egyházi bázisközösség elterjedése
egész Brazília terü1etén.

Mire vezethető vissza az egyházi bázisközösségek nagy népszerűsége?A
régi plébánia óriási méreteí miatt sok tekintetben csupán adminisztrációs
központtá vált. Ezért nem teszi lehetővé a napjainkban annyira keresett sze
mélyes kapcsolatot, még kevésbé a nagy tömegek intenzívevangelizációját.
Ezekben a kisebb közösségekben személyes kapcsolatba kerülnek egymással
a hívők, közösen vállalják riemcsak az,evangéliumi életet, hanem sok esetben
a helyi közösségnek mind egyházi, mind pedig világi teendőit .és feladatait.

Ezek a kisközösségek széltében-hosszában virágoznak a belország falusi
közösségeiben, a kisvárosokban és anagyvárosok peremkerületeiben. Már
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sokkal nehezebb összehozni a függetlenség érzetében élő, individualista vá
rosi középosztályt. Ennek következtében jól megfigyelhető a különbség a
pezsgő életű külvárosi plébániák és a belvárosi templomok hűvös, névtelen,
elkötelezettséget nem vállaló közönsége között.

A bázisközösségek kongresszusán egy résztvevő a következő módon szá
molt be saját közösségéról: "Az én vidékemen van egy plébánia, melyben
nincsen .pap. A világi hívők vállalják a munkát. A püspök közvetlen segítsé
get nyújt a heti szenbnise elmondásával. A többi szentség előkészítése és kiszol
gáltatása a világiakra van bízva. Megfordulnak ott papok és apácák is, de nem
azzal a szándékkal, hogy átvegyék a- plébániát. Besegítenek a közösség formá-
Jásába, de hagyják, hogy maga a közösség intézze a plébánia életét." -

A pueblai püspöki kongresszus a következő mödon jelölte meg a báziskö
zösségek hivatását:

"Az egyházi bázisközösségek kifejezői az egyház kiváltságos szeretetének
az egyszeríí nép iránt. Ezekben nyer kifejezést, értékelődik és tisztul vallá
sossága. Ezekben kínálkozik konkrét lehetőség az egyházi feladatokban való
részvételre, és a világ átalakításában való elkötelezettségre" (Puebla 643).

Ugyanakkor a bázisközösségeket fenyegető veszélyeket VI. Pál EtJangelii
nuntiandi exhortációja nyomán (58.) két szempontból tudnánk megjelölni. -

Az egyik a szektásság veszélye: amikor a közösség önmagába zárkózik,
magát tartja mértéknek, a Szentlélek sugalmazása egyetlen eszközének; ami
kor nem él közösségben a helyi egyházzal; amikor visszautasítja a hierarchia
egyházi tekintélyét, mint ama "intézményes egyház" képviseletét.

A másikaz elvilágiasodásveszélye: amikor feledésbemegy,hogy egyházi bázis
közösséget alkotnának; amikor az evangélium helyett politikai-eszmék, pártcélok

_éldekeit szolgáljákaz összejövetelek. Nem egy esetben felismerték- sokszor már
elkésve -, hogy az egyháztól idegen elemek férkóztek be a -közösségbe, hogy
valódi céljukhelyett politikai csoportok érdekeinek váljanak szekértolóivá.

A kibontakozás felé

A puebiai püspöki kongresszus kijelölte az utat, de nem tudta kielégíteni az
elégedetlenkedőket. Azokat, akik az "egyházi reakció" győzelmének köny
velték el Pueblát. Szervezett hangszereléssel hirdették a felszabadítás teoló
giáját, nemcsak a szenzácíóra éhes sajtóban, hanem a klérus összejövetelein,
a szemináriumokban és a bázisközösségekben. Mikor tetőpontjára hágott a
propaganda és a belső egyházi meghasonlás, a Szeatszék két alkalommal is
közbelépett a lassan piaci témává váló teológiai vitában.

A hittani kongregáció két nevezetes dokumentummal fordult a felkavart
viharban az egyház és a világ közvéleménye felé: Az lnstru,iio sobre alguns
aspectos de Teologia de Liberta,iio 1984 (ITU és az lnstru,iio sohre a liberdade cristii
e a libertfl9i 1986. (Il.Cl.) cíművel.

A Ratzinger kardinális nevével fémjelzett kongregáció instrukciója minde
nekelőtt leszögezte, hogy távolról sem az a szándéka, hogy elítélje a Pueblá
ban jóváhagyott opciót: a szegények elsődleges pártfogását. "Semmiképpen
ne úgy értelmezzék az instrukciót, mint elítélését mindazoknak, akik odaadó
an és hiteles evangéliumi lelkülettel akarnak megfelelni a szegények elsődle

ges választásának." Nem fedezi azokat sem, akik a nyomor és az ígazságta-
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lanság tragikus. és nyomasztó problémái elől valami semleges és közömbös
magatartásba menekülnének.

Az instrukció kiemeli a felszabadítás teológiájának biblikus eredetét. Le
szögezi azonban, hogyalegsürgetőbb felszabadítás a bún rabságából való
felszabadítás: "Krisztus, a mi Felszabadítónk felszabadított bennünket a bűn
től, a törvény és a test rabságából... Ez azt jelenti, hogya bún rabsága a
legradikálisabb szolgaság. A rabszolgaság egyéb formái a bún rabszolgasá
gában rejtik legmélyebb gyökereiket" (u. ott IV. 2.). Eképpen az instrukció a
Megváltás Teológiájába utalja a Felszabadítás Teológiáját.

Az instrukció elítéli azokat, akik felejtvén a lelki rabszolgaságot, csupán
társadalmi felszabadításról beszélnek, ami a másik nélkül hatástalan és ered
ménytelen. Ugyancsak elítéli azok kísérletét,akik a marxizmus módszerét
akarják alkalmazni a társadalmi felszabadításban: a materialista történelmi
analízist, az osztályharcot, és az igazság legfőbb kritériumául a forradalmi
osztály érdekét tűzik ki.

Nem hagy kétséget az instrukció a megvalósult kommunizmus csődjéről

sem: "Sok millió kortársunk óhajtozik jogosan az alapvető szabadságok után,
melytől totalitárius és istentelen rendszerek megfosztották őket. Nem szabad
nem tudomásul venni korunknak ezt a szégyenét."

Az első után két évvel később kiadott második instrukció elmélyíti a sza
badság és a felszabadítás valódi értelmét. Az igazi felszabadításnak két döntő
mozzanata van:

Először fölszabadulni a bún igájából: "Felszabadítani magunkat önma
gunk rendetlen szeretetétől,mivel ebben van a felebarát megvetésének és az
emberek feletti hatalmaskodásnak a forrása" OLCL,53).

A második mozzanat az első következménye: "A szív fölszabadításának
és a megtérésnek elsősége semmiképpen sem küszöböli ki az igazságtalan
struktúrák megváltoztatásának szükségességét. Ezért teljesen jogos, hogy
azok, akik a gazdasági és a politikai hatalom birtoklóí részéről elnyomást
szenvednek, erkölcsileg megengedett eszközökkel odahassanak, hogy olyan
struktúrákat és intézményeket teremtsenek, melyekben jogaikat valóságosan
tiszteletben tartji$k" (U. ott. 75.).

Ebben az értelemben erősítette meg II. János Pál pápa is, hogya felszaba
dítás teológiája méltányos és szükséges Latin-Amerikában.
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