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Vadölő és
- kanadai

Csinqacsquk nyomán
kereszténység

Francia sikerkönyvet vettem. Cime: "Az igéret földje". Kanadáról szól, Vértanúk,
trapperek és aranyásók. indiánok, franciák, angolok földjéről, érintetlen Ierrné
szetről és modern iparról és városokról. Kanada földrésznyi birodalom. Területe
Magyarországénak több mint százszorosa (9976 139 km"). Lakosságának három
negyede városokban él. Montreá!nak 2,8, Torontónak 2,7, Vancouvernek 1,1
millió, Ottawának 620 ezer lakosa 'van. A 25 m i ll iós népesség az ország nagy
ságához képest mégis elenyésző. Egy négyzetkilométerre csak 2 fő jut.

Kanada mai arcát két nép, kétféle hagyomány és két nagy vallás határozza
meg: a francia, amely zömben katolikus és az angol, amely protestáns. A fran
ciák 1534-ben tűzték ki lobogójukat Kanadában. 160B-ban megalakítják Québecet,
vagy Új Prancíaorszégot. amely százötven. éven át az anyaországgal szoros kul
turális és vallási egységben fejlődik. A telepeseknek ez már hazájuk. Amikor
1763-han Anglia meghóditja Québecet, a franciák zöme, több mint 60 OOO telepes
az országban marad. Noha az angol országrészekben ekkor kétmíllióan élnek,
az első alkotmány (1774) egyenjogúként elfogadja a francia nyelvet és kultúr át
- és a katolikus vallást. (Igaz azonban, hogy a jezsuitákat ekkorra már kiűzték

Kanadából.) A francia nyelvűek azóta is kisebbségben vannak, de ezt kiegyen
lítik erősebb nemzeti tudatukkal. (Ma a népesség mintegy 25 százalékát alkot
ják.) A lakosság fele angol nyelvű. Bevándorlók sokfelől jöttek: a második világ
háborúig főleg Németországból és Kelet-Európából, újabban Délkelet-Azsíából
és Ugandából. Kanadai adatok szerint a mintegy 150 OOO Iős magyarság a tizedik
legnagyobb népcsoport. ,

A népesség 46,6 százaléka katolikus, 28,0 százaléka protestáns, 10,5 százaléka
anglikán (1980). A katolíkus többség ellensúlyozására a protestánsok között a
századforduló óta egyesülési törekvések bontakoztak ki. 1925-ben három egyház
összeolvadásából megszületett a Kanadai Egyesült Egyház, amely ma a protes
tánsok felét tömöríti. 1944-ben megalakult a katolikuson kivül minden jelentő

sebb egyházat koordináló Kanadai Egyházak Tanácsa. 1968 óta egy közös munka
bizottságban a katolikus püspöki kar is együttműködik vele.

A kanadai katolicizmus az elmúlt évtizedekben nagy változásokon ment át.
Évszázadokon át jóformán a francia nyelvűek nemzeti intézménye volt. Jelentős

politikai szerepet játszott. Az egyházi óvodák, iskolák, kórházak, újságok, rádió
és tévérnűsorok stb. a katolikusok teljes körű kulturális, szociális, közösségi
ellátását biztosították. Az ötvenes évek végére, a hatvanas évek elejére ellenben
a városiasodás megrázta és bizonytalanná tette ezt a hagyományból élő és szer
vezete erejében bizakodó katolicizmust. Francia-Kanadában csökkent az egyház'
szerepe. Ezzel egyidőben 9- katolicizmus "francia" jellege is csökkent. A krizis
legjelentősebb területe .persze nem a politika, hanem a vallásosság elbizonytala
nodása volt. Különösen négy problémagócról esik sok szó. Ezek: a vallásgyakor
lat csökkenése; a papság elöregedése; a kler ikalizrnus és a nőkérdés.

A vasárnapi templomba járók aránya 1946-ban 83 százalék volt '(nagyjából
ugyanannyi, -rnínt az időben Magyarországon). 1965-ben száz katolikusból 65,
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1977-ben pedig már csak 53 ment vásámap templomba (Magyarországon ugyan
ekkor 10-11). A fiatalság körében az arány még alacsonyabb, tehát a csökkenés
folytatódik.

A papság létszáma 1960-ban 14 ezer, 1973-ban 16 200, ~977-ben 13300, 1983
ban csak 12200 volt. 1960-ban 2300, 1977 óta alig valamivel több mint ezer a
szeminaristák száma. Más szóval 100 OOO katolikusra 9,7 papnövendék jut (Ma
gyarországon 4,2). Ennek következtében nincs biztosítva az utánpótlás. A papság
elöregszik. Létszáma csökken. A hatvanas évek végéig .Kanada sok papot küldött
lelkipásztorban szegény, főleg missziós országokba. Egy évtizede Kanada szinte
egyáltalán nem képes más országok lelkipásztori gondjain segíteni.

A papság krízise ellenére súlyos gond a klerikalizmus. Egyrészt a papság egy
része elképzelhetetlennek tartja, hogy munkáját, felelősségét és jogait v ilág iak
kal megossza s hogy világi munkatársakat egyenrangúként kezeljen. Másrészt a
hívek többsége a kereszténységet, vagy legalábbis az egyházépités fáradságát
papok dolgának véli. A kanadai katolikus egyház még éppen csak hogy elkezdte
járni azt az utat, amely a "felelős papokból és nyájként terelt hivőkből álló egy
háztól" a ,~hivataltól függetlenül egyenrangú, felnőtt keresztények egyházához"
vezel '

Végül a világiak bevonásának hiánya különösen kirívó a nők esetében. Amikor
a közelmúltban II. János Pál pápa Kanadábalátogat<§tt, többen szóvá tették, hogy
érdemi ügyekbe a nőknek nincs beleszólásuk. Volt, aki ezt nőellenességnek ne
vezte. Volt, aki csak arra figyelmeztetett, hogy az egyházból kilépök zöme maga
sabb végzettségű nő.

Fáradságos út, míg a hagyományos népegyház az elkötelezett keresztények
közösségévé válik. Ezen az úton Kanadának van még mit tennie, de van mire
büszkélkednie is. Nem hiányoztak karizmatíkus vezetői. LegjelentősebbjükLéger
bíboros. Mérvadóan részt vett a II. Vatikáni zsinat munkájában. Otthon a zsinati
megújulás motorja lett. Amikor pedig úgy látta, hogya szükséges változás meg
kezdődött, visszavonult és elment Afrikába leprásokat ápolni. .

A változás önvizsgálattal kezdödött., A Lavali Egyetemen még 1958-ban meg
alakult a Vallásszociológiai Kutatóközpont, amely a hatvanas évektől a lelki
pásztori problémafeltárás és tervezés i-ntézményévé vált. A hatvanas évek végé
től kezdve szamos püspökség szervezett hívei között véleménykutatást, majd
tartott helyi zsinatot. A zsínatok résztvevőinek többsége világí volt. A határozat
hozatalkor a püspök vagy érsek éppúgy egy szavazat tal rendelkezett, mint min
denki más. Az előzetes tájékozódás felkeltette az érdeklődést. A zsinat módja
bebizonyította, hogy a világiak részvétele igazi lehetőség.

A következő lépés a lelkipásztorkodás szerkezetének átalakulása lett. A tizen
kétezernyi pap mellett ma 4200 szerzetes testvér, 38 OOO szerzetes nővér, 520
diakónus vagy vIlági misszionárius és 660 világi hitoktató végez lelkipásztori
munkát. Egy főre közülük 262 katolikus "ellátása" jut. (Magyarországon a hagyo
mányos szerkezet rníatt 2046 katolikűsra jut egy lelkipásztor.) Fokozódik az
egyházközösségi tanácsok szerepe. Számos, például minden anyagi kérdésben
nem tanácsadó, hanem határozathozó szervvé váltak. Az egyházmegyei zsinato
kon éppúgy, mínt az egyházközségi tanácsokban igyekeznek a nők részvételét
bíztositapi. 1980-ban a québeci püspöki kar egy szerzetes nővért választott meg
titkárának.

Az eddígieken túl a megújulás hordozói a kisközösségek. Egy részük egyház
községi keretben tevékenykedik. Más részük egyházközség-közi, vagy szakmá
hoz vagy társadalmi helyzethez kötődve működik. Vannak az egyház peremére
sodródó, szektás elemeket mutató, esetenként öntevékeny ökumenikus munkát
végző közösségek is. Egyedi fenntartások ellenére a kanadai katolikus egyház
mindezeket mégis saját élete természetes, kereső, k ísér letező megnyilvánulásai
nak tartja.

Végül Kanada és ezen belül a kanadai katolikus közösség szégyellt, t i tk olt
gondja az indiánkérdés. Néhány évtizede a kormány még azt remélte, hogy cl

kérdés "megoldódik" azzal, hogy az indiánok kihalnak. Ez nem következeIt be.
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Az 1961. évi 180 OOO fővel szemben ma 360 OOO a "bejegyzett", azaz az indián
törvény értelmében teljes jogú indiánok száma. A nem bejegyzetteké és fél
véreké több, mint 700 OOO. A népesség közel 5 százaléka. Ellentétben minden
indián-romantikával ezt a népet "a két legszervezettebb és leghatalmasabb orga
nizáció, a katolikus egyház és a helyi közigazgatás másodrangú polgárként ke
zeli" - í rja páter Menez, az indián misszió szakértője. Megoldatlan az oktatás
ügyük, foglalkoztatásuk, anyagi helyzetük. Jó esetben a legalacsonyabb rendű

munkát végzik, rossz esetben munkanélküliek. Nem csoda, ha magas közöttük
a bűnözési arány s az alkoholizmus, és ha az átlagéletkor alacsony. Kulturális
különállásukat és társadalmi elszigeteitségüket nem veszi figyelembe sem az
állami politika, sem a lelkipásztorkodás. "Az átlagos kanadai éppúgy nem ismeri
az indiánok helyzetét, rnint a legtöbb egyházi vezető. Ezt a tudatlanságot a faji
megkülönböztetés egy fajtájának, a rasszizmus egy forrásának tarthat juk!" 
szögezi le a püspöki karnak benyújtott jelentés.

Kanada gazdag ország. Kanada katolikus egyháza nagyokat lép a zsinati meg
újulás terén. A próbatételek közé tartozik azonban az is, hogy tud-e a "szegények
egyháza" lenni, a munkanélkülieké, a meghasonlottaké, a kábítószereseké - az
indiánoké és a hasonló helyzetben levő eszkimóké.

T. M.

Indián imádság

Isten, aki szellem vagy,
a szél gyönge susogásában hangod hallható,
lélekzeted a világnak életet ad,
fohászkodunk erődért s bö/csességedért.
Tel jék el életünk a szépségben.
A bíbor alkonyat mindig lángoljon szemünk előtt.

Tégy bölccsé bennünket, hogy tanításodat megértsük.
Segíts, hogy annak értelmét föl/ejtsük,
amit valahány levélbe, minden sziklába elrejtettél.
Készíts föl bennünket, hogy tiszta kézzel,
'nyílt tekintettel hozzád érkezziuik, .
hogy aztán, ha életünk kioltva,
akár a huny(> nap,
szellemünk széqyenkezés
nélkül járulhasson elébed.
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