
reménytelenebbé válik az, hogy arányosabban részesüljenek a Teremtő javai
ban. Az erkölcsi értékek előmozdításanem azt jelenti, hogy a törvény és a rend
nevében hozzunk ítéleteket, hanem azt, hogy emberi életünket alapozzuk az
Istenbe vetett hitre, aki egyedül hozhatja meg a végső beteljesedést. A zsinat
végül megemlíti a szabadságot, elsősorban a vallásszabadságot, amelyet gyakran
fenyeget elnyomás. Ez azonban mindig azzal a veszéllyel jár, hogy az embert
megfosztják életének lényeges dimenziójától, és puszta számmá alacsonyítják.

Sok évszázadba tellett a katolikusoknak, hogy a protestánsokat és ortodoxokat
elsősorban ne úgy tekintsék, mint nem-katolikusokat, hanem mint kereszténye
ket, akik testvéreink Krísztusban, s csak másodsorban lássák bennük a nem
katolikust. A muzulmánokat ezerháromszáz; éven át, nem-kereszténynek tekintet
tük, s ők is nem-muzulmánnak tartottak minket. Eppen ma, amikor az igazán
hivők száma megfogyatkozott, s amikor mindnyájan a hitetlenségnek és a mate
rializmusnak hasonló problémáival találkozunk, eljött az ideje annak, hogy a :
keresztények és a muzulmánok egyszeruen hivőknek tekintsék egymást, így
találkozzanak és így működjenek együtt, s csak ezután vegyék figyelembe azt,
hogy ők keresztények és muzulmánok.

Robert Cssper

Istenhit kötelező! -Indonéziában
,,1. A legtökéletesebb Istenbe vetett hit; 2. Igazságos és kulturált emberség; 3.

Hazafiság és Indonézia egysége; 4. Bölcsesség által irányított demokrácia; 5.
Társadalmi igazságosság; ,,- ez az öt elv a hivatalos. indonéz ideológia alapja. Az
első elvből értelemszerűen következik az az igény, hogy mindenki valamilyen
valláshoz tartozzon. Az 1945. évi, első alkotmány "minden pogárnak garantálja
azt a jogát, hogy saját vallását kövesse." A materializmushoz való jogról nincs
szó. Szukarno elnök, amikor iszlám teológiából díszdoktorrá avatták, kendőzés
nélkül szögezte le: "egy ateista nem emberi lény!" Szukarno azóta megbukott. A
rendszerváltozást a muzulmán szélsőségesektöbb százezer, egyesek szerint egy
millió kommunista párttag embertelen megkínzására és meggyilkolására hasz
nálták fel. Vallásfelekezeti tagság és istenhit azóta is kötelező. De milyen az az
isten, amelynek nevében vagy érdekében élő embereket fűrészelnek ketté vagy
pörkölnek lassú tűzön? S milyen kilátásai vannak a vallásnak egyrendszerben,
amely ilyen népirtásnak köszönheti viszonylagos biztonságát?

Indonézia 13 667 szigeten fekszik, de közel 2 millió négyzetkilométernyí terü
letének kilenctizedét az öt nagy sziget: Szumátra, Jáva, Celebesz, Borneo és Uj
Guinea adja (noha az utóbbi kettő csak részben tartozik hozzá, Borneonak kö
rülbelül egy negyede Malaysia része, Uj Guinea fele önálló állam). Indonézia a
világ leggyorsabban szaporodó területei közé tartozik. Népessége 1900-ben 39,
1970-ben 120, 1980-ban 155 millió fő volt. 2000-re 238 millióra számítanak. Az
ország természeti kincsekben. gazdag s termőtalaja jó. A holland gyarmatosítók,
illetve a második világháború alatti japán megszállók azonban tökéletesen
tönkretett és kifosztott gazdaságot hagytak maguk után. A függetlenségi harc
erőfeszítései is terhelték a népgazdaságot. Végül Szukarno gazdaságpolitikája
következtében az országot az anyagi összeomlás veszélyeztette. A hetvenes évek
óta a katonai diktatúra kisebbfajta gazdasági csodát hozott. Az egy főre jutó évi
jövedelem 1966-ban 50 dollár alatt volt. Az 1972. évi 66 dollár a környező orszá
gok között még a legalacsonyabb volt. Az 1970-1980 közötti évi 8 százalékos gaz-.
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dasági növekedés eredményeképpen az egy főre jutó jövedelem 1976- ra elérte a
100, 1984-re az 500 dollárt és ezzel Indonézia kitört a legszegényebb országok
közül. A rizstermelés 15 év alatt majdnem kétszeresére nőtt. A külkereskedelmi
mérleg pozitívvá vált. A külföldi hitelek mértéke elfogadható. Hatalmas beruhá
zások biztosítják a következő időszak további fejlődését. A dolog árnyoldala tár
sadalmi vonatkozású: rohamosan nőnek a szociális ellentétek, a parasztság el
nyomorodik, a munkaképes férfiak 20 százaléka munksnélkiili. Emellett a rabló
gazdálkodás súlyos ökológiai károkkal jár.

"Világvallások találkozójának'" szokták nevezni Indonéziát. Története során
egymást váltotta a buddhista korszak (7-12. század), a hindu korszak (14-15.
század), majd a mohamedanizmus. A kereszténység a 16. század eleje óta terjed.
1546-ban Xavéri Szent Ferenc töltött egy évet a Molucca szigeteken. A kezdődő

katolikus missziót a holland hódítás akasztotta meg. Hollandia 1606-ban minden
katolikus hittérítőt kiutasított és évszázadokig igyekezett távol tartani. Nyugat
Iránban csak 1925 után, a batakok közé és Sumba szigetére 1929-től, Bali szige
tére 1935 után, Nias és Sulawesi szigetére csak 1939-ben tehette lábát katolikus
pap. Protestáns missziók ugyanitt akadálytalanul működhettek és sikerrel mű

ködnek mindmáig.
A holland hatóságok sok mindenben a viszonylag jól szervezett muzulmánokra

támaszkodtak. Egyebek között (1895-ben) elrendelték, hogy a keresztények,
buddhisták és hinduk kivételével mindenkinek mohamedán moséban kell házas
ságot kötnie. A házassági okmányok, valamint a házassági szertartáson kötelező
en elmondott muzulmán hitvallás alapján az eredetileg animista törzsi valláshoz _
tartozókat, a taoistákat, konfunciánusokat stb. mohamedánnak tekintik - anél
kül, hogy azok hitükön vagy szokásaikon bármit változtatnának.

Jelenleg 750 OOO hivatalosan nyilvántartott moséban, templomban, imaházban
és szentélyben imádják Istent. Indonézia lakosságának talán 43-44 (szélsőséges

mohamedán csoportok adatai szerint 95) százaléka muzulmán, 11 százaléka ke
resztény, 2 százaléka hindu, 1 százaléka buddhista (1980. évi adat). A "jávai val
lás" és a "jávai és szunda szigeti vallás" hívei az össznépesség 35-36 százalékát
alkotják. E szinkretista vallásokban animista, hindu, buddhista és iszlám elemek
keverednek, bár a "jávai és szunda szigeti vallás" bizonyos kérdésekben - mint a
többnejűség, az eltaszítás utján történő válás és a gyermekházasság - határozot
tan szembe fordult az iszlámmal. Korábban fele-fele arányban számoIták őket

animistának és mohamedánnak. Újabban, mióta a Vallásügyi Minisztérium egy
konzervatív iszlám csoport kezébe került, mindnyájukat egységesen muzulmán
nak sorolják. (Igy születik meg az az adat, hogy statisztikai értelemben moha-
medán: 79 százalék). .

A Fülöp szigetek és India után Ázsiában itt él a harmadik legnagyobb keresz
tény közösség. Gyarapodását elősegítette az 1965. szeptemberi puccskísérletet
követő embervadászat és a muzulmán szélsőségesek szerepe a vérengzésekben.
A "jávai vallás" és a "jávai és szunda szigeti vallás" erőszakos iszlárnositásáuak
kísérlete is inkább visszaüt. Ezzel magyarázható, hogy Indonézia az egyedüli
olyan ország, ahol korábbi "muzulmánok" tízezrei keresztelkedtek meg. Az elmúlt
évtizedben évi átlagos 2,60 százalékos népszaporulat mellett a keresztények szá
ma évi 4,13 százalékkal, a katolikusoké ezen bel ül évi 4,34 százalékkal emelke
dett.

1980-ban a katolikusok száma 4 rnillió 200 ezer volt. 2000-re majdnem 8 mil
lió katolikus lesz Indonéziában. Az 1600 pap közül ellenben (1977. évi adat sze
rint) csak 500 helybeli. A szeminaristák száma 787 és a 14-18 éves "kisszemina
ristáké'' 2000, de ez nem elegendő a paphiány pótlására. Az irdatlan nagy or
szágban, aminek keleti és nyugati határa messzebb van egymástól, mint Moszkva
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és Gibraltár, az az egyedüli megoldás, hogy nemcsak a hitoktatást végzik világi
sk; hanem a vasárnapi istentiszteletet is általában ők vezetik. Több mint egy tu
cat egyházmegyei és négy országos, felsőfokú katekétikai intézet végzi a világiak
képzését. Az égetQ paphiányt sokan a házas férfiak sőt, a nők felszentelésével
szeretnék megoldani.

Az indonéz katolikus egyház 359 óvodát, 2990 elemi, 609 felső tagozatos, 138
kőzépiskolát, 448 felsőfokú és szakiskolát, 8 főiskolát és 4 egyetemet tart fenn.
Az intézmények listáját 70 árvaház, 318 gyógyszertár és orvosi rendelő, 5 leprá
sokat ápoló és 140 egyéb kórház és egy rádió és tévéállomás egészíti ki.
, Hosszú évtizedekig az indonéz katolikus egyház csupán szolgáló egyház volt.

Apolta a betegeket, ellátta a nyomorultakat, gondozta a politikai foglvokat (akik
száma 1965 után meghaladta a százezret) és azok családjait - de társadalmi kér
désekben nem szólalt meg. Tevékenysége a konkrét diakóniára szorítkozott. A
70-es évek elején kezdett kialakulni az a vélemény, hogy prófétikus tanúságtétel
nélkül az egyház olyan, mint az ízét vesztett só, Az 1971. évi választási visszaélé
sek miatt Darmojuwono bíboros nyilvánosan tiltakozik. 1974-beh papok cso
portja ír nyílt levelet az állami tisztviselők megvesztegethetősége ellen.
1976-ban a Katolikus Egyetemi Hallgatók Szövetségének elnöksége ad ki egy ma
nifesztumot a demokrácia korlátozása miatt, majd a különbözó egyházak vezetői,

közöttük Darmajuwono bíboros, készítenek nyilatkozatot a közjó megőrzéséről.

Mindez nem könnyíti a katolikus egyház helyzetét, de kimozdította nyugalmas ál
lapotából - amit addig sokan s talán nem egészen ok nélkül a katonai diktatúra
csendes támogatásaként értelmeztek.

Indonézia az egyik legnagyobb mohamedán ország. Indonézia a vallások talál
kozója. Indonézia a kereszténység gyors terjedésének országa. Mindehhez hozzá
kell tenni, Indonézia olyan ország, ahol a katolikus. egyház meghallja az idők

szavát és annak megfelelőenkeres új utakat.

T.M.

Karkötőd, kedvesem, gyönge

Karkötöd, kedvesem, gyönge,
Ne feszítsd meg, könnyen eltörne, 
Ahogy rendeltetett,
Egymáséi leszünk-e?

Karkötöd kövei szépek,
Achát és topáz, drága ékek,
Engem ha gyaláznak,
Ne higgy a szóbeszédnek.

Ablakomon ki-kinézek,
Ha jönnél, meglássalak téged,
Hidd el hűségemet,
Várok akár egy évet.

Nyitott ablakból nyilazok,
Lövöldözök csak köoszlopot, 
Vajon meddig bírok
Ily gyötrelmes bánatot.

Almád elfogadtam, kár volt,
Almádtól. jaj, fogam elvásott.
Immár, Azrailra,
Halálangyalra várok.

Fordította: Szöllősi Zoltán
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