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Latin-amerikai
egyházépítés
1900-ban a világ katolikusainak kétharmada (67,4%) Európában élt,
Latin-Amerikában kevesebb, mint a katolikusok egynegyede
(22,1%). Egy évszázad alatt majdnem megfordult az arány. Az elő

jelzések szerint 5-6 év múlva, 2000-ben a katolikusok csupán keve
sebb, mint egynegyede (22,4%)kerül ki majd Európából. Nagyjából
ugyanekkora lesz az afrikai és ázsiai katolikusok együttes aránya
(22,3%). Latin-Amerikában viszont nagyobb lesz a katolikusok lé
lekszáma (45,4%), mint Európában, Ázsiában és Afrikában együt
tesen. Ez önmagában is elég ok arra, hogy fokozottan figyeljünk a
"katolikus földrészre". Más okok is vannak. Sok latin-amerikai or
szág éppúgy küzd a fejlett országok közé jutásért, mint ma Ma
gyarország. A falusi viszonyokat ott is most váltja fel a városiaso
dott, plurális kultúra. S a hagyományos vallásosság ott is most ke
rült szembe a szekularizációval, a szektákkal, az egyházon belüli
konfliktusokkal. Tehát vannak közös problémáink és közös tapasz
talataink.

Lehetne azt mondani, hogy abban a Latin-Amerikában, amely
kétszer akkora, mint Európa, olyan óriási ellentétek vannak, hogy
nem lehet őket közös nevezőre hozni. Chile és Haiti talán jobban
különbözik egymástól, mint Svájc és Albánia. De még egyetlen or
szágon, Mexikón vagy Brazilián belül is akkora különbségek van
nak, amekkorák Európában szinte elképzelhetetlenek. Mégis, Latin
Amerika sorsközösség. ÓSlakosságát az európai hódítás nagyobb
részt kiirtotta. Gazdaságilag elmaradott és kiszolgáltatott helyzet
ben van. A politikai hatalmat egy szűk elit gyakorolja. Latin-Ame
rika legtöbb országában növekszik a jelenleg is nagyszámú mun
kanélküli, a nyomornegyedben lakó vagy földnélküli, a zömében
indián vagy néger származású nincstelenek tömege. A maffiákkal,
a bűnőzéssel és a helyi kiskirályokkal szemben a törvény sokszor
gyengének bizonyul. Latin-Amerika botladozva keresi a gazdasági
stabilitás, a jólét és a demokratikus társadalom felé vezető utat.

Évszázadokon át az egyház a fennálló társadalmi és hatalmi
rend legfontosabb támasza volt. A spanyol és a portugál uralom
idején éppúgy, mint a nemzeti függetlenség megszerzése után.
Voltak történelmi jelentőségű kivételek. A ferencesek, élükön Fray
Bernardino de Sahagunnal mindent megtettek az indián kultúra
lejegyzése, megőrzése érdekében. A hódítók azt tartották: az in
diánok (majd később: a négerek) nem is igazi emberek, lelkük
nincs, olyanok, mint az állatok, tehát nyugodtan állati sorban le-
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A jezsuiták indián
telepei

Atársadalmi-gazdasági
problémák

het, sőt szabad tartani őket. Antonio de Montesinos és Bartolomé
de las Casas és az egész domonkos rend írói, nevelői, felvilágosí
tói és politikai tevékenységének köszönhető, hogy az egyház
szembefordult az indiánok üldözésével, az indiánok és a négerek
rabszolgává tételével. Pápai bulla kellett annak elfogadtatásához,
hogy az indiánoknak is van lelkük, valódi emberek, akik méltók
a szentségekre és üdvözülhetnek (Sublimis Deus, 1537). Persze az
önző erőszakkal szemben gyenge az erkölcsi tanítás. A jezsuiták
"redukdóikban" az indiánok javára megteremtették a kontinens
akkor legeredményesebb és legmodernebb gazdasági és társada
lomszervezetét. Mindezt a gyarmatosítók nem tudták elviselni. A
ferenceseket azzal vádolták, hogy "világi dolgokba avatkoznak".
II. Fülöp spanyol király betiltotta, hogy Sahagunhoz hasonlóan
ápolják a helyi kultúrát, mondván: ezzel elősegítik "a babonát és
a bálványimádást". A jezsuita "redukciók", azaz indián telepek
(államok) sikere pedig az utolsó csepp volt a pohárban, ami a
rend elleni politikai támadáshoz, a szerzet betiltásához, tagjai el
űzéséhez vezetett. Vitathatatlan, hogy a kereszténység és az egy
ház - a helyi háborúk és az emberáldozatok megakadályozásá
val, a közigazgatás, az oktatásügy, az egészségügyi szervezet lét
rehozásával stb. - jelentős mértékben hozzájárult a latin-ameri
kai civilizáció' megalapozásához, fejlesztéséhez. Ugyanakkor vitat
hatatlan, hogy a polgári hatóságokkal való - elkerülhetetlen 
együttműködés itt is a trón és az oltár szövetségébe torkollott.
így a 20. század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy az a politikai
és társadalmi rend, amelynek az egyház oszlopa és kedvezmé
nyezettje, erkölcstelen, jogtalan, a népesség zöme számára ember
telen.

A Szentlélek nem csak a II. Vatikáni zsinaton volt jelen, hanem
Latin-Amerikában is kézzel foghatóan megjelent. Csoda történt. A
zsinatot követően új teológia, új egyházi gyakorlat, újfajta társa
dalmi állásfoglalás született. A kereszténység emberek millióit lel
kesíteni kezdte. Az egyház az erkölcstelen viszonyok bírálójává
lett, s ezzel ellenségeket szerzett. Nagybirtokosok és "liberális"
politikusok rágalmakkal, gyilkosságokkal teli hadjáratba kezdtek
az egyház ellen. Megpróbálták megosztani a kereszténységet:
szekták behívásával, a konzervatív katolicizmus erősítésével, a
vallási megújulás hitelének rontásával (és vatikáni feljelentgetésé
vel) is. Az egyházépítés nem mentes belső konfliktusoktól. A la
tin-amerikai katolicizmusnak hármas kihívással kellett szembe
néznie. Az új idők új kérdéseivel érdemes egyenként foglalkoz
nunk.

A társadalmi-gazdasági problémák tömege. A szegénység és
jognélküliség hallatlan méreteket öltött. óriási a szegények és a
gazdagok közötti különbség. Ráadásul olyan politikai hatalom és
rendszer épült ki, ami a gazdagokat még gazdagabbá, a szegé
nyeket még szegényebbé tette. A jogrend (és a rendőri és katonai
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A politikai éretlenség

A bázisközösségek
tevékenysége

erő) mindezt biztosította: fegyveres erőszakkal, az ellenzék elhur
colásával, kínzással, gyilkosságokkal. Ez ellenerőszakot. felkelést,
forradalmat szült. A kirobbanó konfliktus azonban csak felszíni
jelenség. Az ok a társadalmi rendszer, a szabadversenyes libera
lizmus erkölcstelensége, a hatalmasok felelőtlensége, a szociális
gondoskodás megoldatlansága.

A latin-amerikai katolicizmust érő második kihívás az, hogy a
társadalom nagyobbik (szegény és nincstelen) része politikailag is
éretlen. Képtelen jogait érvényesíteni. Kiszolgáltatottnak érzi ma
gát és nem látja értelmét, hogy a politikai részvétel eszközeivel
küzdjön érdekeiért. Ennek az önállótlanságnak évszázados gyöke
rei vannak. A spanyol, portugál és egyéb hódítókkal szemben az
őslakosság soha nem tudta jogait parlamenti úton elfogadtatni.
Az európai invázió elpusztította a régi jogokat és a régi kultúrát.
A kevesek hatalma gyökértelenné tette az emberek millióit. A
gyökértelenség, a rendbe vetett bizalom hiánya reménytelenséget
szül.

Amerika felfedezését követő egy-kétszáz évben Latin-Ameriká
ban megerősödött és felvirágzott a katolicizmus. Mintegy 30 OOO
pap és szerzetes hajózott az Újvilágba, sorra nyíltak a kolostorok,
felépültek a templomok. Kialakult az egyházszervezet. Kifor
málódott a máig élő népi vallásosság. A 20. század közepére ez a
valaha jól működő egyházi rendszer ellustult, elvesztette kez
deményezőkészségét. A krízis leglátványosabb jele a paphiány. A
kilencvenes évek elején Európában egy papra átlagosan 1250
(Magyarországon 2440) katolikus jutott. Latin-Amerikában ugyan
ekkor 7236 katolikus jutott egy papra. Ráadásul a nagy távolsá
gok még nehezítik a lelkipásztori ellátást, s így a folyamatos lel
kigondozás gyakran megoldatlan. Ez a helyzet némi magyaraza
tot ad a szekták gyors terjedésére, amelyeket az Egyesült Álla
mokból pénzeinek, és nem ritkán a helyi hatalmasok is őket tá
mogatják, Ennek két oka van: a szekták zöme elvet minden társa
dalomkritikát. Miközben csak a túlvilág fontosságát hirdetik, köz
vetve erősítik a fennálló rendet. A szekták fő ellenségüknek a ka
tolicizmust tartják, amely egyre egyértelműbben követeli a kisem
mizettek jogainak helyreállítását. A szektákat támogatók az ellen
zékivé váló katolikus egyházat szeretnék gyengíteni.

Latin-Amerika katolicizmusa sorsdöntő óráját éli. Ezért fontos
a zsinat óta elkezdett új út. Az egyházépítésnek két szintje van:
az ösztönös és az intézményi. Az első és alapvető szint Isten né
pének hite és közösségteremtő szeretete. A vasárnapi templomba
járásban és a nagy bűnök elkerülésében kimerülő vallásosság
mellett megszülettek az egyházi bázisközösségek. Ezek az ima
csoportok a legönállótlanabb, legszegényebb napszámosok, mun
kanélküliek, szükséglakásban lakók egymást támogatásának és
közösségben Istenhez fordulásának formái! A másik rászorulótól
kapott segítség nem alamizsna, hanem viszonzásra ösztönző tett.
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Az egyház és a
közösségre való

nevelés

A felszabadítás
teológiája

Látás 
véleményalkotás 

cselekvés

Mindennek az istengyermekség gondolata, a megváltottság tuda
ta, a megtestesült Istennel való közösség ad végtelen távlatokat.
A kiindulópont a tevékeny, közösségteremtő szeretet. Ennek gyü
mölcse, hogy akiket a társadalmi rend értéktelennek ítélt és félre
dobott, újra visszanyerik emberi méltóságukat. Az egymást támo
gató keresztények a gazdasági és politikai érdekeknek már nem
játékszerei, hanem öntudatra ébredő emberek, tehát nehezebben
kizsákmányolhatók. A hatalmasok e közösségeket "a rend" ellen
ségének mondják, s védekeznek. Az elmúlt évek során több mint
ezer papot, szerzetest, hitoktatót, tanítót gyilkoltak meg azért,
mert közösséget teremtettek, mert a mindenkit szerető Istenről

beszéltek, mert az emberek társadalmi felelősségérzetét felkeltet
ték, mert igazságosságra és szolidaritásra neveltek.

Az egyházépítés kezdeményezői főleg papok. Ám kevesen
vannak. Őrlődnek az erejüket meghaladó feladatok, a politikai
gazdasági nehézségek és az egyház szervezetlenségéből adódó
konfliktusok között. Az elmúlt tíz év alatt csupán az Egyesült Ál
lamokból közel annyi protestáns - főleg kis szektákat képviselő

- "hittérítő" ment Latin-Amerikába, mint a katolikus papság
összlétszáma. Zömük nem üres kézzel. A katolikus papság az
egyes uralkodó csoportok, a maffia és a szélsőbaloldali mozgal
mak támadásainak - és golyóinak - célpontja. Mexikó bíborosát
"véletlenül" lőtték le, sok püspököt, papot nem véletlenül. A la
tin-amerikai egyháznak sok vértanúja van, de sokkal több csen
des munkása, akik nehéz körülmények között építik az egyházat.

A súlyos nyomás és a keresztény remény terméke a felszabadí
tás teológiája. Isten szabadságra hívott. Az embert gúzsba kötő,

görcsbe húzó kényszerek, az erkölcstelen társadalmi viszonyok a
bún és az egyéni önzés következményei, tehát ellentétesek Isten
akaratával. Ez a felszabadítás teológiájának lényege. II. János Pál
pápa számos beszédében és enciklikájában nevezte a felszabadí
tás teológiáját a keresztény társadalmi tanítás értékes alkotó ré
szének.

Latin-Amerika egyházai a zsinatot követően saját helyzetükre
alkalmazták a munkásifjúság apostolától, Cardijn abbétól szár
mazó, később az Actio Catholica által világszerte elterjesztett há
romlépcsős megközelítésmódot: látni, véleményt alkotni, csele
kedni. A "látás" az idők jeleinek felismerése, a helyzetelemzés. A
latin-amerikai egyház elfogadta a zsinat álláspontját, hogy ez a
társadalomtudományok felhasználása nélkül egyszeruen nem
megy. Képet kell alkotni a társadalomról, az emberek életkörül
ményeiről, a kulturális viszonyokról. 1964-70 között Latin-Ameri
kában kiépült a vallásszociológiai intézetek hálózata. Római és lő

weni segítséggel soha nem látott méretű helyzetleíró vizsgálato
kat végeztek. Megismerték a tényeket, és megtanulták kezelni, az
egyházi cselekvés számára értelmezni a tudományos eredménye
ket.
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Latin-Amerika
egyházuervezetel

A Medelllnl
Dokumentum

Latin-Amerika részegyházai még az ötvenes években megal
kották a CELAM-ot, Latin-Amerika országainak püspöki karát,
egy kontinentális együttműködési szervet. ACELAM közgyűlése

in (Rio de Janeiro 1955, Medellin 1968, Puebla 1979, Santo Do
mingo 1993) elfogadott dokumentumok együtt tartalmazzák a
helyzetleírást, a viszonyokról kialakított közös véleményt és a
cselekvési célkitűzéseket. Ezek a - több száz oldal terjedelmű 
dokumentumok egy földrész lelkipásztori tervei.

A Medellini Dokumentum a felszabadítási teológia felhasználása
és a szegények melletti megkülönböztetett elköteleződés által vált
híressé. Pedig legalább ilyen fontos, hogy milyen oszlopokra tá
maszkodva akarja megújítani az egyházszervezetet. Ezek -'- a do
kumentumok sorrendjében - a következők: (1) a világiak moz
galmaí, (2) a papság, (3) a szerzetesek, (4) a papképzés és intéz
ményei, (5) az egyház szegénysége mint a társadalom szegényei
vel való egység kifejeződése, (6) a közösségi szerkezetű egyházra
törekvés és (7) a társadalmi kommunikáció eszközei.

A Dokumentum az igehirdetésnek négy, helyzete, teológiai meg
ítélése és gyakorlati ellátása szerint egyaránt sajátos területét kü
lönbözteti meg: (1) A "megőrző lelkipásztorkodás", a hagyomá
nyos egyházközségi munka, a tradicionális vallásosság ápolása
kijárt utakon halad. (2) Az értelmiségi és vezető rétegek lelkipász
torkodása kevésbé megoldott, más megközelítést igényel, erőseb

ben feltételezi világi szakértők érdemi bevonását. (3) A katekézist
állandóan újítani kell, különös tekintettel a vallási kultúra nélkül
felnövő fiatalságra. (4) A liturgia megújításához ugyancsak figye
lembe kell venni a közösségek létét és a lelkipásztorkodás réte
gekhez igazodó sokféleségét.

Egy évtizeddel később a pueblai közgyűlés megismételte Me
dellin állásfoglalásait, és két új, meghatározó motívumot emelt ki:
az evangelizáció kifejezetten közösségí jellegét és az egyház tár
sadalmi küldetését.

A "kisközösségi evangelizáció" azt jelenti, hogy a közösség fe
lelősei ugyan a (lelki)pásztorok, ám az evangelizáció munkásai a
családok, a bázisközösségek, a világiak és - csak egyebek között
- a papok és szerzetesek. Ennek a modellnek az elérése azonban
állandó közösségépítést, a résztvevőkkel folyó folyamatos párbe
szédet és keresztény közösségre nevelést követel. Mindez napi
gyakorlatként és intézmények teremtéseként az egyház(szervezet)
legsürgetőbb feladata.

A CELAM rendre tartja közgyííléseit, foglalkozik az egyházat
érintő új kihívásokkal. Nem változik azonban az a meggyőződés,

hogy ebben a világban, ennek a világnak gondjait vállalva az
egyház világi és papi tagjainak testvéri egységében kell épülnie.
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