
Helder Camara
A brazil igazságügyi minisztérium

rendõrségi osztálya egyszer csak hír-
zárlatot rendelt el: már az is büntet-
hetõ volt, ha pusztán megemlítik
Helder Camara nevét a sajtóban, a
rádióban és a televízióban. Recife
érseke, akit a gazdagok és hatalma-
sok „reverendás Lenin”-nek és „püs-
pöksüveges ördög”-nek neveztek,
nem izgatta magát.

„Nem a lelkek pásztora vagyok,
hanem az emberek pásztora”, ma-
gyarázta finom iróniával, és folytatta
a kizsákmányolás, a javak igazságta-
lan elosztása, a kínzások és az elnyo-
más nyilvános megbélyegzését – a
Jó Pásztor nevében, aki „vállán hor-
dozza a fejletlen világot”, ahogyan
mondta. Mert véleménye szerint a
földi nyomor a Teremtõ megsértése.
Recife nyugalmazott érseke 1999.
augusztus 27-én, kilencvenéves ko-
rában hunyt el, s 2009. február 7-én
lett volna százéves.

„Diszkrét otthoni szegénység”

Recife még ma is „a nyomor fõvá-
rosának” számít. 1964-ben, amikor
Camara átvette hivatalát, az embe-
rek 60%-a munkanélküli volt, s a
nyomornegyedekben 80 000 nõ, le-
ány és gyermek élt prostitúcióból.
Az üzletközpontokban lüktetett az
élet, a folyótorkolatokban pedig
végtelen nyomornegyedek épültek
ingatag cölöpökre. Az érsek ismé-
telten lemerült a legszegényebbek
szorosan egymáshoz tapadó hul-
lámbádog-kunyhóiba, ahol a gyere-
kek éheznek, a betegek pedig észre-
vétlenül halnak meg.

Itt, Brazília szegény észak-nyuga-
ti részén, Fortalezában jött világra
1909-ben Helder Camara. Nevét
apja egy bolond ötletének köszön-
hette. Apja tartósan alulfizetett
könyvelõ, színházi kritikus és sza-
badkõmûves volt, aki májusi ájta-
tosságokat tartott családjával, és
nagy tisztelettel tekintett a papi hi-
vatásra. A lexikonban véletlenül rá-
bukkant egy németalföldi erõdre,
amelyet Helder-nek hívnak, ami
magyarul azt jelenti: derült, felhõt-
len. Ha szép az idõ, a hollandok így
kiáltanak: Helder!

Helder késõbb úgy emlékezett,
hogy otthon „diszkrét szegénység”
uralkodott. Amikor egyszer elutasí-

totta a gyûlölt „okarát”, a szójabab-
ból készült kását, anyja így feddte
meg: „Helder, a ’szeretem – nem
szeretem’ olyan luxus, amelyet csak
a gazdagok engedhetnek meg ma-
guknak!” A társadalmi valóságról
és annak okairól persze egy szót
sem hallott Helder a fortalezai papi
szemináriumban. Ellenben feltûnt
önálló gondolkodásával, és szabad-
ságolási zárlatot róttak ki rá, mert
nem tartotta meg a kötelezõ csendet
a folyosókon.

Nem egészen huszonhárom éve-
sen szentelték pappá. Elõször mun-
kások és diákok lelkészévé nevez-
ték ki – és elkövette élete legna-
gyobb hibáját: belépett az újonnan
alapított Integralista Pártba, és püs-
pöke engedélyével a párt nevelés-
ügyi titkára lett Ceará államban. Az
integralisták a fasizmus brazil, erõ-
sen katolikus színezetû válfaját al-
kották, s akárcsak a német nácik,
jobb karjuk felemelésével köszön-
tek. Politikai hitvallásuk így hang-
zott: „Isten, haza, család”.

Néhány év múlva Helder elsza-
kadt a kétes mozgalomtól. Megér-
tette, hogy a világ jóval bonyolul-
tabb, és nem a kommunizmus ellen
kell küzdeni, hanem „ama körülmé-
nyek ellen, amelyek arra indították
a néptömegeket, hogy a kommuniz-
mus karjába vessék magukat” (Ca-
mara). A fiatal pap nevelésügyi mi-
niszter lett Ceará államban, egy pe-
dagógiai kutatócsoport vezetõje Rio
de Janeiróban, és a brazíliai Katoli-
kus Akció helyettes vezetõje.

Elõmozdította a brazil püspöki
konferencia megalapítást, hogy egye-
sített erõvel nyúljanak hozzá a nem-
zet szorongató problémáihoz. El-
nyerte egy vatikáni monsignore,
Montini (a késõbbi VI. Pál pápa)
barátságát, és 1952-ben a 300 püs-
pökbõl álló mamutkonferencia elsõ
titkára lett. Rio de Janeiro segéd-
püspökeként nagyszabású progra-
mot indított el lakótelepek, iskolák
és óvodák építésére, különféle szak-
mák oktatása és nevelési tanácsadás
kíséretében.

Camara azon a véleményen volt,
hogy fel kell ismerni az emberek
helyzetét, és segíteni kell nekik.
„Ahelyett, hogy szárazság idején
esõért könyörgõ körmenteket tarta-

nának, az egyháznak az ember in-
telligenciájához és szervezõkészsé-
géhez intézett kihívásnak kell tekin-
tenie a természet szeszélyét”, prédi-
kálta a segédpüspök, és alkalmas
munkatársakkal létrehozta a „bázis-
nevelési mozgalmat”: 20 000 rádió-
készülék és egy, Az élet küzdelem
címû tankönyv segítségével a püs-
pökök által szervezett s a kormány
által támogatott akció nemcsak írás-
ra-olvasásra tanított meg 190 000
analfabétát, hanem a valóság új
szemléletére is, ami hamarosan rend-
kívül veszélyesnek tûnt a hatalma-
sok számára: egy katonai puccs után
„felforgatónak” minõsítették, és le-
foglalták az olvasókönyveket.

A „szegények egyházának”
szóvivõje

A II. Vatikáni Zsinaton (1962-
1965) Helder Camara egyszer sem
szólalt fel. A kulisszák mögött azon-
ban olyannyira aktív volt, hogy a ró-
mai viszonyok egyik ismerõje sze-
rint talán õ volt a zsinat legbefolyá-
sosabb résztvevõje. Teológusok és
bíborosok elõtt, sajtótájékoztatókon
és elõadásokban fáradhatatlanul fej-
tegette a „szegények egyházával”
kapcsolatos követeléseit. A zsinat
utolsó szakaszában, 1964-ben Olin-
da-Recife érsekévé nevezték ki az
ötvenöt éves püspököt.

Az 1,2 milliós város repülõterén
megtartott üdvözlõ beszédében rög-
tön megvallotta a szegények és a le-
taposottak iránti pártos szeretetét,
mert mint mondta, Krisztus min-
denkit eszerint fog megítélni. Miu-
tán más észak-keleti püspökökkel
együtt nyilvánosságra hozott egy
Brazília kizsákmányoló gazdasági
rendje elleni dokumentumot, amely
elítélte a tõke politikai befolyását,
és követelte a szegény nép részese-
dését a kultúrában és az életszínvo-
nalban, egy katonai horda behatolt
Camara hivatali székhelyére, és
megfenyegette az érseket.

Õ azonban nem hagyta, hogy
megfélemlítsék. Amikor a recifei
kaucsukgyárak egyre gátlástalanab-
bul engedték szennyvizüket a folyók-
ba, és a katasztrofális halpusztulás
sok szegény halász egzisztenciájá-
nnak romba dõlésével fenyegetett,
Camara „körmenetben” vezette õket
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– a tüntetést nem tûrték volna el a
hatóságok – a géppisztolyos rend-
õrök által õrzött gyárakhoz, és elér-
te, hogy a vállalkozók szûrõberen-
dezések építsenek be. A házfalakon
hamarosan megjelentek az elsõ gra-
fittik, amelyek az érseknek mint „a
kommunizmus strómanjának” kel-
tették veszett hírét.

Camara legnagyobb tõkéje a hite-
lessége volt. Rögtön hivatalba lépé-
se után egy három szobácskává át-
épített sekrestyére cserélte fel azt a
márványpalotát, amelyben a recifei
érsekek szoktak lakni. Autóstoppal
utazott hivatalába, ha munkatársai-
val vagy a segélykérõkkel akart ta-
lálkozni, kopott reverendában, egy-
szerû fakereszttel szaladgált, püs-
pöki gyûrûjét többnyire otthon fe-

lejtette, pásztorbotot pedig, ha ün-
nepi istentiszteleteken feltétlenül
szüksége volt rá, segédpüspökétõl
kölcsönzött.

És hogy az igazságosságról szóló,
a politikusoknak és nagybirtoko-
soknak címzett prédikációi ne han-
gozzanak kevélynek, még szíveseb-
ben beszélt hittársai és saját egyhá-
za lelkére. Hangsúlyozta, hogy a
világ gazdag kisebbsége túlnyomó-
részt keresztényekbõl áll, és felelõs
a gyûlöletét és erõszakért. A II. Va-
tikáni Zsinat környezetében a brazil
azzal fordult püspöktársaihoz, hogy
vessenek véget minden „hercegér-
seki allûrnek”: „Vajon nem kapita-
lista érzületet, módszereket és cse-
lekvésmódokat tettünk-e magunké-
vá – igen, vagy nem? –, olyanokat,

amelyek igen jól illenének a banká-
rokhoz?”

„Halál a vörös püspökre!
Igencsak logikusnak tûnik, hogy

egy ilyen nyílt szavú ember szimbó-
lummá vált. Házának ajtajára –
amely géppisztolygolyók és kézigrá-
nátok nyomát viseli – fanatikus el-
lenfelei a „Halál a vörös püspökre!”
feliratot mázolták. Ifjúsági és egye-
temi lelkész munkatársát addig von-
szolták végig Recife utcáinak köve-
zetén, amíg már csak húsdarabok
maradtak belõle. Hagyjon fel végre
vádjaival és „felforgató” beszédei-
vel, olvashatta újból és újból Helder
Camara a kormánybarát sajtóban.

Õ lenne felforgató? „Az a helyzet
felforgató, amelyben a nép él”,

szokta válaszolni szenvtele-
nül. Egyszer még egy bér-
gyilkost is elküldtek hozzá,
egy egyszerû embert, aki
ezekkel a szavakkal hagyta el
õt: „Nem, nem tudom megöl-
ni önt, ön Isten embere!”

Ezt a cingár, alacsony pa-
pot, aki úgy festett, mint akit
egy erõteljes széllökés köny-
nyedén elsöpörne, mi ösztö-
nözte arra, hogy farkassze-
met nézzen a hatalmasokkal,
és szembeszálljon velük? Is-
ten ûzte õt, Isten, aki nem
hagyta õt nyugton a hosszú
éjszakai beszélgetésekben.
Mélységes lelkisége egyálta-
lán nem illett egy forrófejû
néplázító képéhez. Minden
fejlesztõi munkájának célja
az a „bõséges élet” volt, ame-
lyet Krisztus hoz el, s amely-
bõl õ is merített éjszakai vir-
rasztásain.

Egyik meditációjában ezt
írta: „Igaz, Uram, hogy paj-
zsom és lándzsám akarsz len-
ni, karom és mellkasom, szí-
vem és tekintetem? Való igaz,
hogy belém áramlasz, úgy-
hogy már nem ketten va-
gyunk, hanem egyek? – Ak-
kor, ó, én angyalom, fuss a
pokolba, és vidd meg a had-
üzenetet az ördögök légiói-
nak: Csata nyílt terepen, ma
hajnalban háromkor!”

Christian Feldmann

Forrás: Kirche In, 2009/8
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