
Az őszi szinódus előtt többfelé keserűség, kétely, bizonytalanság vált érezhe
tővé: jó úton jár-e, előrehalad-e az egyház? A szinódus lecsillapította a kedélye
ket, de megmutatta azt is, hogy a zsinat csupán kezdet volt, s jó 'Időnek kell még
eltelnie, amíg szelleme valóban átjárja az egyházat. Az életszentségre szóló fel
hívását azonban egyre többen s elszántabban követik, és ez reményt önthet be
lénk: egyházunk nemcsak szent, de a szentek - a hitvallók és a vértanúk - egy
háza is.

L. L.

FORMÁLÓDÓ NEMZET ÉS EGYHÁZ
TANZÁNIÁBAN

"Nem vagyok hajlandó, hogy Istent nincstelennek, butának, babonásnak, félénk
nek, elnyomottnak és szerencsétlennek képzeljem - mint amilyen azok többsége,
akiket O saját képére és hasonlatosságára teremtett! .. ."

"Mindazok számára, akik az emberi személyiséget az élő Isten .egyedülálló te
remtményének tartják, a jelenlegi helyzetnek elfogadhatatlannak kell lennie .. ."

"Ha az egyház nem vesz cselekvően részt az embereket megnyomorító, meg
alázó és elnyomó társadalmi struktúrák és gazdasági szervezetek elleni lázadás
ban, haszontalanná válik az emberek számára, és a keresztény vallás olyan babo
nahalmazzá korcsosul, amit csak a gyávák fogadnak el. Ha az egyház és tagjai és
szervezetei nem fejezik ki Isten szeretetét az emberek iránt- mégpedig az embe
riség jnai viszonyai elleni tiltakozásban való részvétellel és annak kezdeménye
zésével -, akkor egynek fogják tartani a jogtalansággal és az üldözéssel .. ."

Julius Nyerere, Tanzánia első elnöke számára (aki az idézett mondatokat fo
galmazta) ebből két dolog következik. A keresztény meggyőződés sürgetőenkö
veteli az embertelen, emberellenes hatalmi, gazdasági, társadalmi viszonyok el
leni küzdelmet. Es ez a kötelesség nemcsak egyes embereket, hanem Isten egész
népét és annak intézményét, az egyházat is terheli. Nem lehet elfogadni a sze
génység, az éhezés, az elnyomás botrányát. A megosztottságét sem. "Pedig a vi
lág nem egységes - folytatja Nyerere. - A népek megosztottabbak, s ennek job
ban tudatában is vannak, mint valaha. Jóllakottakra és éhezőkre, hatalmasokra
és erőtlenekre, uralmat gyakorlókra és azt elszenvedőkre, kizsákmányolókra és
kizsákmányoltakra oszlanak. Van egy jól táplált kisebbség, amely ellenőrzi a vi
lág gazdagságát. Ezt a bőr színe s a faj is megkülönbözteti. S azokat a nemzete
ket, amelyekhez e kisebbség zöme tartozik, még valami jellemzi - hogy felvették

l a keresztséget .. ."
Az utolsó mondat belső ellentmondása felszólítást tartalmaz. A "felvett ke

resztség" a kisebbségtől megtérést követel ~ a szeretettel ellentétes előnyök fel
adását. A többség lehetősége viszont abban áll, hogy maga körül meg nem osz
tott világot teremtsen. Például Tanzániában, amelyet 1961-ig Tangányikának
hívtak. Amelynek nincs egységes nemzeti múltja. Amelyben tíz magyarországnyi
területen (945087 km-) 19 millió ember él. Amely érdemleges-nyersanyagok
híján a világ 25-legszegényebb országa közé tartozik. Amely társadalmi békéjét
nézve Afrika egyik legstabilabb országa - és egyik legérdekesebb kísérlete.
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Tanzánia népessége az 1961-ben megszerzett függetlenség időpontjáig nem
rendelkezett egységes társadalomszervezettel. A törzsi és nyelvi tagolódás bizto
sított bizonyos kapcsolatokat, de a gazdasági és éghajlatiadottságok nem kedvez
tek nagyobb embercsoportok együttélésének. A lakosság 90 százaléka nem fal
vakban, hanem szétszórtan, családonként, tanyákon élt vagy vándor életmódot
folytatott. Ez minden civilizációs törekvést, oktatást, egészségügyi ellátást meg
gátolt; jóformán lehetetlenné tette a szervezett közigazgatást és gazdasági fej
lesztést és megakadályozta a nemzettudat kialakulását is. Az új államnak egy
szerre kellett megküzdeni a gazdasági és a társadalmi-kulturális elmaradottság
gal. A természeti erőforrásokszűkösségénnem tudott változtatni. Tanzániában 
ENSZ-statisztikák szerint - az egy főre jutó nemzeti jövedelem a nyolcvanas
évek elején is csak évi 150 US-dollár körül van (míg ugyanazon forrás szerint
Magyarországon 2200, az NSZK-l;>an 5500 dollár). Hogy mégsem reménytelen a
helyzet, az az oktatás- és a településpolitikának köszönhető.Tanzánia' önállósága
első évtizedében az államháztartás 20 százalékát, utóbb 10 százalékát költötte az
oktatásügyre - megelőzve ezzel a világ országainak, nagy többségét.Az angol ura
lom megszűntekor a lakosság riégyötöde analfabéta volt, főiskola vagy egyetem
nem volt az országban, 1969-ig az általános iskolások létszáma megkétszerezd
dött. A teljes körű beiskolázás határideje 1989. Addigra évi 600 OOO gyermek
nek kell tanterem, tanszer, tanító. A tanzániai "afrikai szocializmus" ingyenes
oktatást biztosít. A felsőfokú végzettségűeknek azonban kétéves "nemzeti szolgá
latot" kell teljesíteniük. Ebből három hónap katonai kiképzés, a többi olyan he
lyeken -távol, őserdőben- végzett, a szakmájuknak megfelelőmunka, ahová ma
guktól nem mennének,

A településpolitika valójában átfogó, sőt talán utópikus társadalompolitika.
1967-1977 között mintegy tízmillió O) embert telepítettek falvakba. A falvak ve
zetőit azután az ott lakók választották. A mezógazdaságot fél-szövetkezeti módra
szervezték. Igy lehetővé vált a fejlettebb termelési technikák bevezetése és a gaz
dasági infrastruktúra - utak, víz, szervezett áruforgalom - kiépítése. A pártprog
ram szerint az új társadalmi forma a régi családi közösség felelevenítése. Ennek
teljes megvalósításához azonban alighanem "szentek társadalmára" lenne szük
ség (mint egy francia újságíró megjegyzi).'

Tanzánia lakosságának egyharmada mohamedán, egyre csökkenő része törzsi
vallások híve és közel fele keresztény. A keresztény misszió a múlt század végén
kezdődött. ,-[900-ban még csak a népesség 2,4 százaléka volt keresztény. Ez az
arány 1970-ig 36,0, 1980-ig 44,0 százalékra nőtt. Az előreszámítások az ezred
fordulóra 53]0 százaléknyi keresztényt mondanak. A katolikusok aránya
1970-ben 23,1, 1980-ban 28,2, 2000-ben várhatóan 34,2 százalékot tesz ki. Az ál
lam és az egyházak közötti viszony jó. "Egy szocialista társadalomban a közösség
tagjai szabadon lehetnek vallásosak és azt a vallást követik, amelyiket akarják,'
hiszen az ember számára igen fontos vallásos hite, a szocializmus célja pedig az
ember" - hangsúlyozza Nyerere államelnök.

A katolikus egyház lelkipásztori munkáját közel 1500 pap, több mint 4000
szérzetes nővér és több mint 8000 világi hitoktató végzi. Az európai és amerikai
misszionáriusok számának fogyatkozásátkiegyensúlyozza a szeminaristák bősé

ge. Tanzániában feleannyi katolíkus van, mint Magyarországon, de a papnöven
dékek száma kétszer akkora, mint nálunk. Az óriási terület ellátása mégis elkép
zelhetetlen lenne a világiak bevonása nélkül. Rugambwa bíboros - akit az afri
kai püspökök szószólójuknak választottak - már a II. Vatikáni zsinaton sürgette
a világiak szerepének eiméleti-teológiai elismerését és az egyházi munkába való
bevonását. Mint mondotta: a világiak "számos kérdésben, pél&rul a családban, a
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falusi és a városi munkásság körében vagy általában a társadalomban való apos
tolkodás terén sokkal illetékesebbek", mint a klérus.

A II. Vatikáni zsinat ajánlásainak megvalósitását a lelkipásztori munkaátgon
dolásával kezdték. 1963-ban a fehér atyák alapítottak Lelkipásztori Központot.
1964-bena püspöki kar irányításávalmegalakult a Tanzániai Lelkipásztori Ku
tató Intézet. 1969-ben "Tanulmányi Evet" szerveztek. Minden plébánián meg
beszéléseket tartottak az egyház helyzetéről, feladatairól, lehetőségeiről. Ev vé
gén pedig - nem hivatalos lelkipásztori' zsinatnak is nevezett - nagygyűlésen

összegezték az ajánlásokat. A "Tanulmányi Ev"javaslataiban új egyházkép kör
vonalai bontakoznak.' Az egyház alapsejtjei a keresztény kisközösségek. Ezek
egymás között különféle kapcsolatokat tartanak fenn. A területileg egymás mel-

'lett levők együttesen alkotják a plébániát, amelynek tanácsadó testületében min
den kisközösségi vezető jelen van. A kisközösségi és hitbuzgalmi szervezetek
képviselői viszont a Világiak Tanácsában találnak fórumot, és azon keresztül
vannak kapcsolatban a püspökökkel. A. kisközösségek plébániai felelősségvál

lalása megoldja a közösségekben nem részt v~vő, "pererp.en levő" keresztények
lelki gondozását éppúgy, mint az öregek és más rászorulók szociális ellátását.
Mindehhez persze sok mindenre szükség van: a püspöki kar: elkötelezettségére
e koncepció mellett; a papság szerepenek átalakulására, kitartó közösségterem
tő, majd a közösségeket összehangoló munkájára; önfeláldozó, a közösségek lel
kesíté sének és vezetésének minden terhét vállaló keresztények ezreire-tízezrei
re; végül olyan intézményekre, amelyekben a közösségek megbízottjait, a hitok
tatókat és más világiakat képezni s továbbképezni lehet. 1973-ban nemcsak Tan
zánia, hanem a Kelet-Afrikai Püspöki Karok Szervezetében képviselt valamennyi
ország (Kenya, Malawi, Tanzánia, Uganda és Zambia) püspökei együttesen fog
laltak állást az előbbi modell mellett. Ez a papsággal szembeni elvárásokat is
meghatározta. Tanzániában ,a kisközösségek fő kezdeményezőia papok. Jelenleg
a világiak képzését is többnyire ők végzik. A13 iskola egyéves tanfolyamaira a
jelentkezőket általában családostul várják - hiszen a családnak kell majd helyt
állnia egy-egy közösség élén. A végzők zöme azután régi szakmájából él, azaz
egyházi tevékenységéért nem kap külön díjazást, Vannak, akik csak átmenetileg
birják ezt a munkát. Mégis elég felelősségvállaló és rátermett világi van ahhoz,
hogyakisközösségekre támaszkodást a püspökök, a papok és a világiak egy
aránt a jövő biztosítékának tartsák. Igaz, mindez az "egyház afrikaivá tétele" je
gyében történik, mondván, hogy a nyugati kultúrában hiányzik az ehhez szüksé
ges önzetlenség, közvetlenség, közösségi szellem. Dehát Rugambwa bíboros a
zsinaton azt is megjegyzte, hogy "az egyháznak már túl hosszú ideje volt nyugati
kinézete".

Tanzánia számtalan nehézséggel küzd. "Afrikai szocíalizmusnak" nevezett tár
sadalmi kísérletét egy katolikus folyóirat "humanista, szinte misztikus szocia
lizmusnak" nevezi. Mindenesetre ez csak kísérlet. Sikere nem bizonyos, ami
azonban nem csökkenti a vállalkozás értékét. Az emheribb társadalom keresésé
ben akeresztények és az egyházak is részt vesznek> mint megbecsültmunkatár
sak. Ok ugyanekkor a keresztény közösség legmegfelelőbb megvalósítására is
törekszenek. Ugyancsak kísérletezve. Az évente 30--40 OOO újonnan keresztelt
felnőttel gyarapodó, papi és világi hivatásokban egyaránt bővelkedő tanzániai
katolicizmus önértelmezéséből tatán kifejez valamit Rugambwa bíboros egy, a
zsinaton tett megállapítása: "Isten egyháza ezen a földön nem annyira »szilárd«,
mint inkább megvalósulóban levő, »átmeneti« halmazállapotú."

T.M.
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