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A különböző szerzödések keretei között Algériában dolgozó külföldiek gyakran némi
meglepetéssel tapasztalják, hogy élő "egyházat" találnak az országban. Mivel az algé
riai nép mohamedán vallású. az alkotmány pedig kimondja, hogy Algéria hivatalos
vallása az iszlám, igazán nem számítanak arra, hogy szervezett keresztény keretekkel,
olyan vallási élettel találkoznak, amelybe ők is bekapcsolódhatnak, igényeik szerint.
Honnan ered ez az egyház és hogyan él? Ezt szeretnénk az alábbiakban a Vigilia olva
sóinak bemutatni. Mondanivalónk elsősorban Algériára vonatkozik, de nagyjából ér
vényes a két szornszédos országra, Tunéziára és Marokkóra is.

Forduljunk először a régmúlt felé, noha az első észak-afrikai keresztény közösségek
és a jelenlegi helyzet között nincs semmilyen közvetlen történelmi kapcsolat.

Abban az időben, amikor Magyarország jelenlegi területe Pannonia provincia né
ven a római birodalomhoz tartozott, Észak-Afrika is a birodalom fennhatósága alatt
állt. A rómaiak négy provinciát szerveztek ezen a területen: Africa, Numidia és a két
Mauritania. A kereszténység igen korán elterjedt. bár nem ismerjük pontosan sem az
idejét, sem a módját. 180 táján Scilli városában két keresztény férfit és öt nőt végez
tek ki a császárkultusz megtagadása miatt, A római kor afrikai egyháza számos ki
emelkedő egyéniséget adott a kereszténységnek; említsünk közülük hármat: Tertul
lianust, az első nagyszabású latin nyelvu keresztény irodalmi mü megalkotóját (200
körül), Cyprianust (248-258), Karthágó püspökét, vértanút, valamint a legkiemelke
dőbb egyéniséget, Szent Agostont (395--430). Hippo (jelenleg az algériai Annaba) püs
pökét.

A keresztény egyháztörténelem ismerősei jól tudják, mekkora volt e három szemé
lyiség hatása az egyház életében.

Ugyanakkor meg kell említenünk az afrikai egyház néhány gyengeségét is:
- A 4. század elejétől kezdve a "donatista" szakadás és az azt kísérö véres össze

ütközések megosztják a keresztény közösséget. - 430 után megérkeznek a vandálok.
akik vándorlásuk során, keleten az ariánus hitet vették fel. Ez további megosztott
ságot okozott az afrikai egyház életében. - A legnagyobb baj pedig az volt, hogy
Észak-Afrikában, ahol a vezető társadalmi rétegek átvették a római-latin kultúrát, a
keresztény közösség is a latin kultúrára épült. Nincs tudomásunk arról, hogy sike
rült-e eljutnia (egyáltalán törekedett-e rá?) a római világ peremén úgy-ahogy megélő,

a hegyekbe húzódott berber kultúrájú lakossághoz. Amikor azután a római állam
gépezet és közigazgatás 430 után összeomlott (és ezen nem tudott változtatni a 6. és 7.
századi bizánci beavatkozás sem), az egyház életereje is lassan elhalt.

A 7. század második felében bekövetkező mohamedán hódítás végleges változást
hozott. Csupán néhány kis keresztény csoport őrizte az ókori afrikai egyház örök
ségét mintegy a 12. század végéig.
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A következő századokban, főleg a 16. századtól kezdve. amikor török közigazgatás
épült ki Algírban és Tuniszban. a Maghreb vidékén élő keresztények származásukat
tekintve már idegenek voltak. európaiak, akik vagy kereskedelmi, illetőleg diplomá
ciai küldetésben tartózkodtak Afrikában, vagy pedig a "barbár kalózok" támadásai
következtében fogolyként kerültek ide. Néhány pap is tartózkodott Maghrebben, ők
biztosították a keresztény kultusz folytonosságát. Európában a fogolykiváltó rendek
minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy a foglyok váltságdíját vala
hogy összegyüjtsék,

A 19. században alapvetőenmegváltozott a helyzet. Maghreb területén megjelent a
gyarmatosításra törő Franciaország (Algériában l83o-ban, Tunéziában l88l-ben, Ma
rokkóban 19l2-ben), és ezzel párhuzamosan lassanként egy egészen új társadalmi ré
teg szivárgott be az országba. Elsősorban természetesen franciák érkeztek Algériába,
de jöttek spanyolok. olaszok. máltaiak is. A nagyvárosokban európai negyedek ala
kultak, vidéken európai települések, falvak keletkeztek, ahol a jövevények megépítet
ték saját templomukat. rendszerint a település föterén, így született meg a többség
ben levő. mohamedán vallású lakosság mellett élő, új "algériai egyház". 1962-ben az
ország véres harcok után kivívta függetlenséget, és az európai származású lakosság
szinte teljes egészében elhagyta az országot. "Egyháza" pedig - noha azt gondolták.
hogy már tartós gyökereket eresztett az afrikai földben - a történelemé lett.

A már független Algériában a keresztény közösség teljesen új helyzetbe került. Mi
vel a hívők többsége elhagyta az országot, sok templom - városokban és falvakban
egyaránt - lélek nélküli testté vált. Néhányat mecsetté vagy könyvtárrá alakítottak át.
Az itt maradó keresztényeknek pedig meg kellett tanulniuk együtt élni a politikai ha
talmat kézben tartó, mohamedán vallású többséggel. A keresztények többé már nem
az uralkodó kisebbséghez tartozóak, hanem kis csoportot alkotnak csupán, amely
szerény, de alkotó szerepet kíván betölteni az új Algéria felépítésében.

1962 óta majdnem 25 év telt el. Kik ma a keresztény közösség tagjai? Először is a
"permanensek': az állandóan itt élők. Jó részük itt született, és nem is akarja elhagyni
szülöföldjét, élete végéig szeretne itt maradni. Mások 1962 után érkeztek Algériába,
és ugyanígy döntöttek. Jó néhányan közülük kérvényezték és meg is kapták az algé
riai állampolgárságot. Ebbe a csoportba tartoznak a különböző európai országokból
Algériába házasodó asszonyok is. A papok és a szerzetesnök szintén a "permanensek"
közé sorolódnak. Az ország 4 egyházmegyéjében mintegy kétszáz pap él: jó részük a
keresztény közősségek életének szervezése mellett különböző algériai világi intézmé
nyekben is dolgozik (közoktatás, egészségügy. ipar). A szerzetesnök is (kb. 500) vál
lalhatnak munkát valamilyen szerzödés alapján. A "permanensek" kis csoportja al
kotja az algériai keresztény közösség szilárd alapját, őrzi a múlt tapasztalatait, és
keresi a jövő útjait.

A második csoportot azok alkotják, akik csak meghatározott időre jönnek Algériába,
rendszerint valamilyen nemzetközi együttműködéskeretében: néhány hónapra vagy
két, három. öt. esetleg tíz évre; vannak, akik családostul, mások egyedül. Találkozunk
velük a közép- és a felsőfokú oktatásban, az orvosok között, a különböző szolgáltató
ágazatokban. Sokan közülük egy-egy üzem. lakótelep. vasútvonal vagy vízzáró gát
építésére érkeznek Algériába. Többnyire ideiglenes telepeken laknak. itt néha gyer
mekeik számára iskolát is létesítenek.

A felületes szernlélöt leginkább a tarka nemzetiségi összetétel lepi meg. Algéria
arra törekszik. hogya lehető legtöbb országgal együttműködjék, így azután szinte
minden európai ország lakosai jelen vannak, de érkeznek Japánból. Kinából, Indiá
ból, a Fűlöp-szigetekröl, Egyiptomból, Szíriából. Libanonból. Irakból, Palesztinából.
az Egyesült Államokból, Kanadából, Brazíliából is. Minden helyi közösségben leg
alább öt vagy hat országból találunk hívőket. Ez egyrészt kiváló lehetőséget teremt a
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keresztény nyitottság számára, de azt is észre kell vennünk, mennyire nem egyszeru
feladat az "Ideiglenes Algériai Egyház" müködtetése, hiszen olyan embereket kell
összefognia, akiknek különböző az anyanyelvük, a kultúrájuk, néha még keresztény
hagyományuk is. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a barátság kulcsa könnyen nyitja
a nyelvi korlátok zárját, a hitvallások különbözöségeit pedig legyőzi az a szilárd
meggyőződés, hogy a történelemben megjelenő kűlönbözö keresztény folyamok
egyetlen forrása az evangélium. A Vigilia olvasói boldog meglepetéssel hallanák,
amint a francia, olasz és kongói testvéreik a "Szent vagy"-ot vagy az "Isten Bárányá"-t
éneklik magyarul egy olyan közösségben, ahol bizonyos ideig a magyarok alkották a
többséget.

Ilyen jelenleg az algériai egyház arculata. Amit elmondtunk, nemcsak a katoliku
sokra, hanem a velük szoros és testvéri kapcsolatban álló kis létszámú reformált hitü
közösségre is vonatkozik. Érdekes megfigyelni az ellentmondást: a papság és a püs
pökök történelmi okok következtében szinte kivétel nélkül francia származásúak és
francia müveltséggel rendelkeznek, a hívők nagy többsége viszont más tájakról szár
mazik.

Jelenlegi helyzetében és anélkül, hogy a jövőt illetőleg jóslásokba bocsátkoznánk
(hiszen jól tudjuk, hogy az állammal való együttműködésa világi hatóságok döntései
től függ), az algériai egyház segítséget akar nyújtani abban, hogy az emberek keresz
tény módon élhessenek együtt a világ különbözö részeiből érkezett testvéreikkel.
Szeretnénk megmutatni magunknak és a minket figyelő és befogadó algériai népnek,
hogy lehetséges és kívánatos a közösség és egység megteremtése azok között az em
berek között, akik magukat az evangélium örököseinek vallják.

Az algériai egyház azzal is tisztában van, hogy helyzeténél fogva egyike azon föld
rajzi helyeknek, ahol a kereszténység és az iszlám találkozásának nehéz próbatételét
éljük át. A történelem (a régmúlt, a közelmúlt és napjaink történelme) nem táplálja a
naiv várakozást, de reményvesztettségre sem utal minket, amennyiben elfogadjuk,
hogy nem azok írják az emberiség történelmének maradandó lapjait, akik a leglármá
sabbak a világ színpadán. Mindaz, aki hosszabb-rövidebb ideig Algériában tartózko
dik, részt vesz e találkozás formálásában - akár tudatosan, akár tudtán kívül, mivel a
zárt világok ideje végérvényesen a múlté.

Néhány évvel ezelőtt az algériai egyház szívesen elmélkedett Szent Péter első leve
Iéről, amelyet az apostol azoknak írt, "akiket az Atyaisten előretudása birtokában ki
választott, akik szórványokban élnek Pontusz, Galácia ... tartományok területen". A
levél címzettjeinek, akik - mint közülünk a legtöbben - háttérbe szorított, zarándok
egyházat alkottak, ezt üzeni az apostol: "Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint
idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen
törnek. Éljetek szép életet a pogányok között. .. Szabad emberek vagytok, de nem
arra való a szabadságotok. hogy a gonoszság takarójának használjátok, hanem úgy él
jetek vele, mint Isten szolgái... Mindenkit tiszteljetek. .. Legyetek mindig készen
rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményete knek.
De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva tegyétek ... "

Végül mindazoknak, akik velünk együtt az algériai egyház életét gazdagították, és
már visszatértek hazájukba, Magyarországra vagy máshova, Szent Péter apostol sza
vaival üzenjük: "Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával! Békesség nektek, akik
Krisztusban éltek!"

Havas István fordítása
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