
Az "újrakezd6 egyház": Zimbabwe

1980. április 19. Zimbabwe- amit hódítója, Cecil Rhodes után közel egy ~vszá·

zadig Rhodésiának neveztek - szabaddá és önállóvá vált. Az ország új zász
laját első felvonása előtt a főváros katolikus érseke, Patrick Cbakaipa szentelte
meg. A függetlenségi ünnepség díszvendégei között volt Alois Haene gwelói és
Donal R. Lamont umtalai püspök. Mindketten sokat tettek és sokat szenvedtek a
faji megkülönböztetés megszüntetéséért. A nemzeti hálaadó istentiszteletet a fő

város, Harare (a volt Salisbury) katolikus székesegyházában tartották. Új fejezet
kezdődött az ország életében.

Kilencven éven át ez a Magyarországnál négyszer nagyobb területü (389 ezer
km 2

) a Brit Dél-afrikai Társaság és maroknyi fehér telepes magánbirodalma volt
(1940-ben másfél millió lakosból 69 OOO, az 1980. évi hét és fél mi~lió főből 250 OOO
volt európai). Évtizedekig fehér börünek kellett lenni ahhoz, hogy valakinek sza
vazati és egyéb politikai jogai legyenek. Később ennek feltétele a magasabb is
kolázottság s jelentős állandó jövedelem lett - amivel persze ugyancsak az
európai bevándorlók" rendelkeztek. Az ország területének felét a telepesek szá
mára tartották fenn. Amikor pedig Nagv-Brttannía előkészületeket tett az or
szág önállóvá tételére, a fehéreket képviselö helyi kormányzat egyoldalúan kiki
áltotta a "függetlenséget" (1.965). Ez a faji megkülönböztetés erősödéséhez. az
ország külpolitikai elszigetelődéséhez- és másfél évtizedes véres partizánhábo
rúhoz vezetett. Csak a teljes nemzetközi bojkott és a gerillák katonai fölénye
tudta a kormányt megegyezésre kényszeríteni.

A polgárháború a keresztényeket és az egyházakat is "mérlegre tette". A fris
sen elnyert függetlenség pedig az újrakezdés lehetőségét (és kötelességét) kí-
nálta fel. e

Zimbabwe lakói a XVI. században találkoztak először a kereszténységgel. Az
újabb kori és megszakitatlan misszió kezdete azonban csak 1879. Megbízható
statisztikák nincsenek, de a lakosság legalább fele ma is törzsi vallásokat követ.
A keresztények arányát 1980-ban a népesség 35-50 százalékára becsülték. Min
den harmadik keresztény katolikus; számuk gyors ütemben nő. Vatikáni statisz
tikák szerint a katolikus kereszténységek 40 százaléka felnőttkeresztség. A
World Christian Encyclopedia az ezredfordulóra 15 milliós népességen belül 2,6
millió katolikusra számít, ,

A sokéves hadiállapotot a katolikus egyház is megszenvedte. Az áldozatok kö
zött volt püspök, számos pap, szerzetes testvér és nővér. A fehér Smith-kormány
zat a gyilkosságokért a partizánokat okolta. A katolikus püspökök és rendi'
elöljárók ezt kétségbe vonták, mondván, hogy legalább három; papgyilkosságot
bizonyíthatóan kormánykatonák követtek et, s furcsa, hogy egy püspök és két
szerzetes gyilkosa a jól őrzött fővárosi katonai börtönből nyom nélkül eltünhe
tett. A katolikus püspöki kar az ellentétek fokozódásával több nyilatkozatban
s pásztorlevélben tiltakozott a polgári lakosság bántalmazása, ártatlanok meg
gyilkolása, a kínzások s a nők megerőszakolása ellen. Amikor a kormány elren
delte a faji megkülönböztetést az iskolákban, a katolikus egyház úgy döntött,
hogy inkább bezárja iskoláit, de nem tiltja ki azokból a fekete diákokat. Amikor
pedig a rendkívüli állapot törvénykezése előírta a gerill~k teljelentését. több
püspök és rendfőnök a felebaráti szeretetre hivatkozva, a förvénybe foglalt elő

írás megtagadását tanácsolta és a polgári engedetlenség gyakorlására szólitott fel.
A feljelentettet ugyanis kivégezték volna. Válaszul a kormány-ez egyházat .vö
rösnek" , "holdkórosnak" nevezte. A - fehéreket tömörítő - parlament a pász
torlevelek figyelmen kívül hagyására biztatott, mondván, hogya püspökök csak
törődjenek az imádkozással. A bíróságok pedig szamos papot, évekre börtönre 
Lamont püspököt (első fokon) 16 év kényszermunkára - ítéltek. Nyilvánvalóvá
vált, hogy ez egyház a jogfosztottak mellé állt. A háborús időkben a gerillák ezt
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azzal ismerték el, hogy figyelmeztették a misszionáriusokat, mely útvonalak van
nak aláaknázva s melyek járhatóak.

A fegyveres harcok idején gyakran lehetetlen volt a megszokott vallási élet.
Sok templom elpusztult, az iskolák egy része nem működött, A 333 nap (1919)
kevés volt ahhoz, hogy az óriási területen a vasárnapi szentmísét, a szentségek
kiszolgáltatását és a rendszeres hitoktatást elvégezzék. Ebben a kényszerhelyzet
ben szinte észrevétlenül világiak vállalták magukra e feladatok ellátását. Egy
házközségi vezetők irányították a közös imát, a szentírásolvasó köröket, s ök gon
doskodtak arról is, hogy élő kapcsolat legyen az egyházközségek, a kisközössé
gek, az egyházi intézmények s a papok között. Hasonló feladatot kaptak a hiva
tásos hitoktatók is, akiknek a száma ezekben qz években gyorsan nőni kezdett.
A társadalmi és politikai ellentétek és összeütközések árnyékában megjelentek
egy új egyház körvonalai.

A fiatal Zimbabwe szocialista miniszterelnöke, Robert Mugabe, a tervezgeté
sek első szakaszában nyilatkozta: "Azt akarom, hogy az egyház, különösen a ka
tolikus egyház, segítsen országunknak abban, hogy felépítsünk egy új társadal
mat!" A katolikus egyház saját feladatának (is) tartja a társadalmi problémák
megoldását, kezdve az egészségügy újjászervezésétőlaz ifjúság neveléséig és a
szegénység megszüntetéséig. A társadalmi felelősségvállalás gyakorlati meg
valósításának ugyanazok a feltétele i, mint az evangelizáció megújításának: a vi
lágiak szerepének további erősítése; a közösségekre épülö egyház kialakítása és
a lelkipásztori tervezés intézményesítése.

Zimbabwe súlyos paphiánnyal küzd. Egy papra 2166 katolikus jut (körülbelül
ugyanannyi, rnínt Magyarországon). Az 1982-ben 320 pap mellett azonban 111
szerzetes testvér, 946 apáca, 1211 katekéta és 28 egyéb munkatárs végez lelki
pásztori munkát. A szerzetesnővérek többsége helybeli. Több helyi kongregáció
is műkődík. A katekéták szinte kivétel nélkül feketék. Mivel a szeminaristák
száma alapján (1982: 60 fő) a papi létszám gyors változása nem várható, mínden
megoldás és előrelépés kulcsa ti világiak fokozott bevonása: az egyházközségek
vezetésébe, az oktató munkába, a katolikus intézmények ellátásába és a zimbab
wei egyház vezetésébe. Ennek első dokumentálása az 1980. év Nemzeti Lelki
pásztori Konzultáció, ahol a püspöki kar tagjai, a rendek főnökei s néhány intéz
mény vezetői mellett a világiak egyenjogú partnerként vitatták meg a legsür
gösebb feládatokat s tervezték meg közösen az egyház jövendő alakját és tenni
valóít.

A "közösségi egyház" fogalommal Zimbabwéban egyszerre gondolnak kiskö-
. zösségekre, bézískögösségekre és valódi emberi közösségként működő egyház
községekre. "Nem Könnyű dolog a közösségí egyház megérésének lehetővé té
tele, mert a Szentlélek erejébe vetett nagyon erős hitet igényel" - állapítja meg
egy, a Konzultációról szóló tanulmány. "A múltban is alakult sokféle vallási kö
zösség. De csak azok bizonyultak igazán sikeresnek, amelyek a résztvevők val
lási igényeihez és nem felülről jövő elképzelésekhez igazodtak" - folytatja
ugyanaz az összefoglaló. "Emiatt a legvégső határig szükség van az egyházi ve
zetés toleranciájára, hiszen a felelősségvállalás közössége a korábbi egyszemé
lyi vezető számára nemcsak segítség, hanem teher is lehet. A hívek ellenben meg
érdemlik azt a türelmi időt, amíg megtanulják, hogy a Szentlélekkel összhang
ban oldják meg a .nehézségeket.' A gyakorlatban az egység és önállóság kapcso
lata kétféleképpen intézményesül. Lelkipásztori teamek alakulnak, amelyekben
több világi, szerzetes és pap vállal el közösen valamilyen nagyobb feladatot 
míndíg számítva egyr!l.ás támogatására. Ugyanakkor a püspöki kar nagy erőfe
szítéseket tesz mind a világi felnőtt keresztények nevelésére és képzésére, mind
a hitoktatók és egyéb lelkipásztori munkatársak továbbképzésére.

A nemzeti Önállóság megteremtése után a zimbabwei katolikus egyház egyik
első cselekedete 'egy lelkipásztori intézet létesítése és több munkabizottság tevé
kenységének intenzívebbé tétele volt. A fővárosban működő Lelkipásztori Inté
zet feladatai közé tartozik a vallási és a társadalmi helyzet elemzése, fejlesztési
alternatívák kidolgozása, a felsőfokú továbbképző tanfolyamok szervezése és
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gyakorlati segítség nyújtása a liturgikus és' egyéb lelkipásztori munkához. Az
intézettől független a Társadalmi Szolgáltatási és Fejlesztési Bizottság, amely az
egyház szociális tevékenységet és a családtámogatást tervezi és az egyházi pénz
ügyeket irányítja. A Bizottság jogkörébe tartoznak a katolikus kórházak, orvosi
rendelők. árvaházak, átképző és rehabilitációs központok. Újabb tevékenységei
között talán a helyi - falusi, egyházközségi - társadalmi gondozói szolgálat a
legígéretesebb.

A Nemzeti Lelkipásztori Konzultáció a zimbabwei egyház önértelmezését sokat
mondó képletbe foglalta. Ez az újrakezdés jelmondata lett. "A közösségben élő

személyek és a személyekből álló közösségek egymást feltételezve, egymásra tá
maszkodva s egymással kapcsolatban állva tudnak Krisztus követőjévé válni."

(T. M.)

Szabo Ede

Változatok
Apollinaire két sorára

"Ton sourire m'attire comme
Pourrait m'attirer une Fleur"

Mosolyod vonz a bűvölet

érzem v j rág- igézetét
Virág vonz nincs más kivüled
virágmosoJyod vonz feléd

Arcod moso/yvirága vonz:
ajkadon szirmok mosolya 
szirmok puha ágyába vonsz
csapdádból virágszem sono

ki nem jutok. A mosolyod
elbűvöl ahogya virág
Napom virágba rámhagyod
mosolyszirmaid illatát

Virul j virágzó gyönyöröm:
bennem el nem viru/sz soha
Nyí/jon ki szádon az öröm
szíved szép virágmosolya

Vi rágszi rom- igézetét
holiomiglan se feledem 
Mosolyod úgy vonzott feléd:
virág bűvöJte ef sz ívem
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