
AZ EGYHÁZ A MAI VILÁGBAN
II. János Pál pápa brazíliai útja

A Szentatya 1980. június 30-tól július
12-ig tartózkodott a Brazíliai Egyesült
Allamokban, a világ ötödik legnagyobb
országában. E tizenkét nap alatt míntegy
300 ezer kilométernyi utat tett meg hete
dik és egyben eddigi leghosszabb kül
földi utazása során. A latin-amerikai
kontinens legnagyobb kiterjedésű orszá
gát' kereste fel, miután másfél évvel
előbb már járt Dél-Amerikában, Mexi
kóban, a pueblaí konferencia megnyitá
sakor.

BRAZíLIA HELYZETE, FESZűLTSÉ
GEL Brazília szövetségí állam, területe
8511 millió négyzetkilométer, az egész
kontinens 48 százaléka. Lakossága kere
ken 120 millió, 60 százalékuk európai
fehér, 26 százalék mulatt és mesztíc,
10 százalék fekete és az indiánok szá
ma mintegy 180 ezer. Vallási megoszlás
tekintetében a világ legnagyobb kato
likus országa. A lakosság 93 százaléka
katolikus, 4,35 százalék protestáns, 0,55
százalék ortodox, 1,13 százalék izraelita,
1,34 százalék mohamedán, de különböző

természeti vallások követői is élnek itt,
nem is szólva az ősi vallási elemekkel
keveredett szinkretista vallási irányza
tokról.

Az állami közigazgatás öt régióra osz
tott 22 államra és 6 ún. territóriumra
terjed ki. Az egyházi közigazgatás is a
hatalmas méretekről tanúskodik: 233
egyházkerülete van (ebből 33 érsekség).
A több mínt 13 ezer katolikus pap igen
kevés: átlagban tízezer hivőre jut egy.
Ez a legrosszabb arány a világegyház
ban. A papok fele szerzetes pap, 36 ezer
szerzetes nővér segíti lelkipásztori mun
kájukat.

Az előbbi adatok önmagukban is so
kat mondanak: ilyen kiterjedésű állam
és egyházszervezet soha nem lehet any
nyira egységes, mint egy kisebb terű

leté, és egy ennyire különböző gyökerű

népesség - még ha többségében kato
likusnak vallja is magát, nyilván nem
lehet mentes - még a legeszményibb
esetben sem - a vallási mentalitás sok
féleségéből eredő problémáktól. Brazí-
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Iiában azonban ennél sokkal nagyobb
gondot [elentenek a politikai és gazda
sági feszültségek, melyek természetesen
erősen hatnak az egyház életére is.
Éppen ezek miatt vált különösen érde
kessé a Szentatya brazil útja: közismert,
mennyire fontos világunk jövője szem
pontjából az, ami az ún. "harmadik vi
lágban" és így a latin-amerikai konti
nensen történik.

A brazil szövetségí állam 1964 óta ka
tonai kormányzat alatt áll. Az Ernesto
Geisel tábornok-elnök időszakát az or
szág többségét jelentő szegény nép ér
dekeinek semmibe vétele és ismétlődő

brutális terrorakciók jellemezték. A
mostani elnök, Joao Figueiredo tábornok
meghirdette ugyan a politikai és társa
dalmi "nyitás" politikáját; de hogy ez
a politika mit ér, azt Helder Camara
érsek, a brazil egyház egyik legnagyobb
és legnevesebb alakja így jellemezte,
néhány nappal a pápai út előtt adott
interjújában: "Sohasem volt bizalmam
ebben az ún. nyitásban, éspedig nagyon
egyszerű okból: amíg a »nsmzetí biz
tonság« ideclógiájának abszolút elsőbb

sége van, addig senki sem élhet nyu
godtan. - (A »nemzeti bíztonság« ideo
lógiája Latin-Amerikában a jobboldali
rendszerek vezéreszméje.) Mindent
ennek a nemzeti biztonságnak a nevében
tesznek. Máról holnapra történhet meg
lepetés Brazíliában, és bármikor újra
bezárhatják az ajtókat és ablakokat -,
amelyekről ma egyesek úgy gondolják,
hogy kinyitották, - s ez sokaknak nem
is volna meglepetés." (KNA, 1980. jún.
28.)

Mi a brazil egyház legsúlyosabb prob
lémája Helder Camara szerint? "Évszá
zadokon át az egyház Latin-Ameriká
ban a hivatalos tekintélyt és az uralkodó
t:\rsadalmi helyzetet támogatta. A kor
mány és a gazdagok oldalán állt ...
Olyan rendszerben élünk, ahol a gazdag
ság termel, és nyomort is termel". A hi
vatalos statisztikai adatokból is kiderül:
1976-ban a lakosság 20 százaléka a nem
zeti jövedelem 67 százalékában részese
dett. 1960-ban még csak 54 százalékot
sajátitott ki' ez a kíváltságos gazdag ré
teg.



Örvendetes jelenség a brazil egyház
ébredése. Ma már nemcsak Dom Helder
Camara és néhány társa ismeri fel az
egyház feladatát ebben a rendkívül ki
élezett társadalmi helyzetben, hanem a
hierarchia és az elkötelezett katolikus
világiak többsége is. 1968-tól, a CELAM,
a latin-amerikai püspöki tanács medel
lini konferencíájától számítják a ked
vező fordulatot. A brazil egyház a sze
gények egyháza. Camara érsek ezzel
kapcsolatban megjegyezte: amíg a ha
talom oldalán álltunk, nem vádoltak
minket politizálással. Most, hogy a sze
gények mellett kötelezzük el magunkat,
minduntalan szemünkre vetik, hogy bele
avatkozunk a politikába. Igy lett ő maga
is a kormány és a j'Obboldali saítő szá
mára "vörös érsek". (A feljelentések
nyomán Rómában is fékezni akarták, de
a konfliktus VI. Pál pápával történt sze
mélyes megbeszélése során rendeződött.)

A brazil egyház nem a sokrétű prob
lémák megoldását várta a pápai látoga
tástól. hanem irányvonaluk megerősíté

sét a hatalommal szemben, és olyan
konkrét eredményeket, mint a CELAM
új vezetőségével való nézetel térések és
a római kúriában is felmerülő félreérté
sek tisztázását. Ezért a brazil püspökök
mindent megtettek. hogy a zsúfolt prog
ram ellenére a pápának lehetősége le
gyen az ország és az egyház helyzetének
reális felmérésére.

A SZENTATYA MEGNYILATKOZÁ
SAI. A Szentatya 12 napos látogatásával
egy ilyen bonyolult, sokrétű problémák
kal terhes, hatalmas országban nem
könnyű feladatra vállalkozott. Hiszen
nyilvánvalóan nem avatkozhatott konk
rét politikai, gazdasági és társadalmi
kérdésekbe, és meg kellett őriznie az
egyház egységét. Azt sem várhatták tőle,

hogy egyszerre kilépjen egész főpásztori

tevékenységét meghatározó gondolkodás
módjából. Voltak, akik szkeptikusan
néztek a pápai látogatás elé. Aligha lesz
több - gondolták -, mint az örök igaz
ságok hangoztatása, és szinte diadalme
nethez hasonló rendezvények sorozata,
afféle "pápai karnevál", de utána min
den marad a régiben. A kormányzat és
a gazdasági hatalom ebben reményke
dett, bizonyos fokig a rendszer megerő

sítésére számítottak. A jobboldali kor
mánysajtó míndvégíg ragaszkodott is eh
hez az előzetes felfogáshoz. még a pápai
megnyilatkozások meghamisítása árán is.

A látogatás menetrendjét szokás sze
rint úgy állították össze, hogy a társa
dalom és az egyház minden rétegéhez

szólhasson a pápa, és megfordulhasson
az ország legkülönbözőbb vidékein. E
programot állami részről legfeljebb csak
annyiban igyekeztek befolyásolni, hogy
minél rövidebb idő maradjon a "favel
lákra", a nyomornegyedekre, és az ott
élő szegények csoportos deportálásával
próbáltak javítani a látható képen. A
kormány az utazás végén csalódottságot
árult el. Ennek jele volt az a barátság
talan gesztus is, hogy a köztársasági el
nök a Szeritatya elutazásakor - az elő

zetes tervektől eltérően - nem jelent
meg.

A pápa kíséretéhez tartozott újságírók
szerínt az út második szakaszában a
Szeritatya több alkalommal módosította,
kiegészítette előre elkészített beszédeit.
ami arra mutat, hogy találkozásai, be
nyomásai során is gazdagodott mondaní
valója. Az egyik kommentár egyenesen
így fogalmazott: uA pápai út előtt az
európai sajtó majdnem egyhangúan azt
hangsúlyozta, hogy Brazília óriási prob
lémáival, az egész latin-amerikai konti
nens problémáival nem fog megbirkózni
a pápa. Valójában a pápával birkóztak
meg ezek a problémák." A Herder Kor
respondenz pedig megállapította: "En
nek a pápai útnak a szükségességét és
hasznosságát a helyi egyház és a több
nyire csak kényszerűségből bevont ál
lami vendéglátók egyaránt másképp ér
tékelték a látogatás előtt, mint alatta és
utána". A Szentatya Brazília politikai és
társadalmi helyzetével kapcsolatban, az
emberi jogokról és a társadalmi együtt
élésről szólva lényegében a hagyomá
nyos katolikus szociális tanítást foglalta
össze. Mégis, az ország politikai és szo
ciális helyzetelemzésében és kritíkájában
konkrétabb volt, mint bármikor azelőtt.

"Ebben mutatkozott meg tényekre irá
nyuló, pragmatikus gondolkodásmódja"
- írta Gabriele Burchardt (Herder Kor
respondenz - 1980. augusztusi szám).
A diplomáciai testület tagjaival' történt
találkozása alkalmából többek közt így
nyilatkozott a pápa a "nemzeti bizton
ság" ideológiájáról: "Közhelynek tűnik,

ha hangsúlyozorn, hogy minden állam
kötelessége belső biztonságának védelme.
De ezt a békét »rneg is kell szolgální« a
közjó és a jogok tiszteletben tartásának
biztosításával. Egy társadalom közjava
megköveteli az igazságosságot. Ahol ez
az igazságosság hiányzik, ott a társada
lom belsőleg veszélyeztetett." A brazil
"gazdasági csoda" legfőbb ösztönzőjének,

Figueiredo elnöknek pedig ezt mondta:
"Az ember nem válhat a dolgok rab
szolgájává, az anyagi gazdagság vagy a
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konzumizmus, a gazdasági rend vagy a
megtermelt javak rabszolgájává. Az em
ber nem lehet senkinek és semminek a
rabszolgája."

Természetesen a pápa nem fogadta
el a szociális kérdés erőszakkal történő

megoldását, ezt nem is várta tőle senki.
Am az elnök előtt mondott beszédében
és azután Salvador de Bahiában még
élesebben így fogalmazott: "Aki Latin
Amerika mai valóságát elemzi, egyet
fog érteni azzal a megállapítással, hogy
az igazságosság megvalósítása ezen a
kontinensen világos alternatíva előtt áll.
Vagy megvalósítják a társadalmi igazsá
gosságot az emberi méltóság alapelvén
nyugvó alapos és bátor reformokkal,
vagy erőszakkal valósul az meg - meg
győződésem szerint maradandó eredmény
nélkül és az ember számára áldatlan
módon."

Szociális mondanivalója szempontjából
a sao-paulói munkások előtt mondott pá
pai beszéd, valamint a recifei és a ma
nausi megnyilatkozás volt talán a leg
fontosabb.

Sao Paulóban 1980 áprilisában és má
jusában 41 napon át folyt a fémmun
kások sztrájkja, akiknek bérkövetelését
a város bíboros érseke, Evaristo Arns is
nyíltan támogatta. A helyzet súlyosságát
jelzi az a merénylet is, mely július 2-án,
a pápa Sao Paulóba érkezése napján tör
tént, s a tavaszi sztrájkkal is összefüg
gésben volt. "Ismeretlen tettesek" meg
támadták Dalmo Dallari professzort,
Arns bíboros egyik közvetlen barátját,
az egyházmegyei Justitia et Pax bizott
ság volt elnökét. Másnap tolókocsiban
mégis megjelent a pápai misén és ő ol
vasta fel a szeritleckét. De nemcsak ez
gyakorolhatott mély benyomást a Szent
atyára, hanem egy idős munkás, Rossi,
többször bebörtönzött szakszervezeti ve
zető beszéde is, aki egészében fel sem
olvashatta leírt szövegét, de írásban át
nyújtotta a pápának. Ebben konkrétan
lefestette a munkások helyzetet, bérví
szonyait, a rájuk nehezedő társadalmi
elnyomást. A munkásokhoz ekképp szólt
a Szentatya: "Az igazságtalanság belül
ről és kívülről is veszélyezteti a társa
dalmak életét. A belső veszély abból
származik, hogya javakat helytelenül
osztják el, a gazdasági fejlődés kevesek
profitját jelenti és nem érinti a széles
társadalmi rétegeket; a gazdag kisebb
ség és a nyomorgó többség között táton
gó szakadékok egyre növekednek... Az
igazságos társadalmi rendhez szükséges
változásokat a békés reformok útján jár
va, fokozatosan és hatékonyari kell meg-
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valósítani. Ezért elsősorban a poli tikaí
és gazdasági hatalom illetékesei felelő
sek, akiknek el kell kerülniük azt, hogy
egy-egy csoport érdekeit védelmezzék
mások kárára." - Ezenkívül beszélt a
pápa a munkanélküliségről, a munkakö
rülmények megjavításáról és a szakszer
vezetek fontosságáról is. - "A társa
dalom felelőseinek képesnek kell len
niük arra - folytatta továbbá -, hogy
összefogjanak és erőfeszítéseiket össze
hangolva, világos és hatékony progra
mot dolgozzanak ki. Ez lenne az igazsá
gos társadalom keresztény formája." Ez
a "lenne" azt jelzi, hogy maga a pápa
is tudta: elvileg megfogalmazott kijelen
tésének nem sok alapja van a brazil va
lóságban.

Recifében, Helder Camara székhelyén.
hosszú megbeszélést folytatott az érsek
kel, s ez tovább tágította szemléletét.
Camara térképen jelölte meg a legsze
gényebb, ún. "ember alatti" zónákat.
Talán ez a .beszélgetés is hozzájárult ah
hoz, hogy a pápa itt egy jó oldalnyit
betoldott beszéde szövegébe. "Olyan tör
vényhozásra van szükség, amely megva
lósítja és szolgálja minden ember javát
- hangsúlyozta -, nem csupán egy ki
sebbségét, vagy néhány szernélyét" 
de szükséges az ember transzcendens
mivoltának elismerése is. Azután a Ma
ter et Magistra és a Redemptor hominis
enciklikák alapján sürgette az agrár
reformot.

Már önmagában az a tény is nagy
jelentőségű, hogy a pápai programban
Recife is szerepelt, hiszen ez Helder Ca
mara megerősítését jelentette. Az agrár
reform sürgetése komoly viaszhangot
keltett a brazil sajtóban. Sokszor fognak
még erre hivatkozni, akik a nagybirto
kosok önkényének kitett szegények olda
lán küzdenek.

Salvador de Bahiában II. János Pál
egy barakknegyedet látogatott meg és
síkra szállt a társadalom peremére szo
rított népesség emberhez méltó életéért.
A riói "favela vidígal" meglátogatása
után, ez volt a második találkozása a
brazíliai nyomornegyedekkel. Itt az em
berek a havi létminimumnál is kevesebb
bért kapnak. Hozzájuk intézett beszédé
ben a szegényekkel való szolidaritását
hangsúlyozta, és arra biztatta hallgatóit,
ne hagyják abba a jobb életjeltételekért
való küzdelmüket. Az egész társadalom
feladata életszínvonaluk javítása, de "ne
várjanak mindent csak kívülről". Egész
erejüket vessék latba, összefogva ember
társaikkal, a jobb életért.



Manausban az indlők problémájával
szembesült a Szeritatya. Mintegy két
százezer brazíliai indián él az Amazo
nas-vidék őserdőiben, akiknek életlehe
tőségei forognak kockán az iparosítás
miatt végzett erdőirtás következtében.
Ezt a problémát is magáévá tette a
pápa, és egyértelmű szavakkal köve
telte az indiánok életlehetőségeinek biz
tosítását, sőt nemcsak puszta létük, ha
nem hagyományaik megőrzését is. Az
indiánok írásban is átnyújtották neki
helyzetük leírását.

Még a 10. országos eucharisztikus
kongresszus megnyitása Is a földreform
követelésének jegyében zajlott le Forta
lezában, Lorschelder bíboros, a CELAM
korábbi elnökének székvárosában. A
pápa itt a brazil püspöki kar dokumen
tumára utalt: "A szegényeket a társa
dalom peremére szorítják, kialakul az
ipari munkások osztálya, de ebből is ki
maradnak az iskolázatlan földmunkások.
A nagy agrárvállalkozások a föld ezer
és ezer hektárát vásárolják fel, elűzik

a parasztokat, akik anagyvárosok ba
rakknegyedeibe kényszerülnek ... és itt
csak egyetlen fajta munkaközvetítés mű

ködik jól szervezetten, amelyik a fiatal
lányokat a prostitúció piacára viszi." A
brazil püspöki megnyilatkozások hatása
másutt is érződött a pápai beszédek
gondolatmenetén, sőt megfogalmazásai
ban is.

AZ EREDMÉNYEK. Fentiekből érez
hető, hogya brazil püspökök progresszív
irányvonala megerősítést nyert a pápá
tól. Nem pusztán kötelező tiszteletadás
és protokolláris udvariasság fejeződött ki
abban, hogy Fortalezában, a püspöki kar
ülésén, zárt ajtók mögött, mintegy 500
püspök előtt elhangzott beszédében nagy
elismeréssel szólt munkájukról. Minde
nekelőtt egységre szólította fel őket, és
arra - s ez talán inkább a konzervatív
kisebbségnek szólt -, hogy támogassak
a közös lelkipásztori irányvonalat: egy
ségesen. a szegények oldalán állva, az
evangélium hirdetésével szelgálják az
embereket. Egységet kívánt "az egészsé
ges pluralizmus keretében". Az evangé
lium társadalmi vonatkozásainak hirde
tését - elszakítva azt a természetfölötti
lényegtől - természetesen ellenezte. A

liturgia kérdéséről szólva a pápa azt a
reményt keltette a brazil püspökökben,
hogy most már hamarosan jóváhagyják
az Istentiszteleti Kongregációhoz be
nyújtott direktóriumukat a népmísék
kel kapcsolatban. A brazil püspökök
több felterjesztése fekszik a Szentszék
hivatalaiban. A püspökök remélték, hogy
a személyes élmények nyomán a Szent
atya sok aggodalmat eloszlathat majd a
kongregációkban. A pápa szimpátiájá
nak ismételt kifejezése elégedettséget és
lelkesedést váltott ki a püspöki kar
ban.

o Tény azonban, hogy maradtak nyitott
kérdések is. A pápai beszédekben nem
esett szó érdemben a brazil püspökök
által felterjesztett javaslatokról. Nem
került szóba többek közt a puebiai zá
ródokumentum római "mérlegelésének"
problémája sem. Mint a pápai utakon
mindíg, Brazíliában is többféle petíciót
adtak át a Szentatyának, melyek - sok
szor talán szélsőséges módon, de 
színesebbé tehették a valóságról alkotott
képét.

A brazil egyház belső erejének, Ielkí
pásztori irányvonalának támogatásán túl
a pápai út közvetlen szociális-polttikaí
hatása nem látszik jelentősnek, de ez
nem ls volt várható. A brazil katonai
kormányzat egészen másként gondolja a
"demokratikus nyitást", mint a pápa.
Jellemző erre Pedro Simon ellenzéki
politikus megjegyzése: "Ha nem a pápa
mondta volna, amit mondott, a »nemzeti
biztonság« megsértése miatt bíróság elé
állítanák".

Mindenesetre az azóta eltelt hónapok
ban a kormány inkább adminisztratív
eszközökkel igyekszik biztosítani a "szo
ciális békét". Különösen a külföldiekre
vonatkozó új törvény váltott ki nyugta
lanságot, mert ennek alapján kiutasít
hatják a külföldi misszionáriusokat,
amint ezt korábban több esetben meg
is tették.

A Szeritatya brazíliai útja azonban
mindenképpen megerősítette a helyi egy
ház törekvéseit, fokozta a brazil kato
likusok szociális elkötelezettségét és biz
tosan sok tanulsággal szolgálr magának
a pápának is.

ROSDY pAL
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