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A kereszténység első évszázadaiban az erősza

kos halált halt hitvalló mártírok döntő hatást
gyakoroltak a születő egyházra. A mártíromság
(marty rion) szorosan összefonódott a misztikus
tapa sztal ással. hitükért elszenvedett halálukban
végérvényesen és tökéletes módon egyesülhet
tek a kereszthalált halt és feltámadott Jézussal.
A nyílt keresztényüldözések elmúltával és a
monachizmus megszületésével a mártírok iránt
érzett tisztelet fokozatosan áttevődött a sorra
alakuló szerzetesi közösségekre: ugyan vérte
len, de mégis tökéletes önfeláldozásukat egyre
inkább a mártíromság újabb formájának tekin
tették. A monasztikus lelkiség azóta is élő, hite
les példája az ön átadó istenszeretetnek, ugyan
akkor az elmúlt évszázadokban és napjainkban
is számtalanszor előfordul, hogya hajdani
mártírokhoz hasonlóan ők is az életükkel fizet
nek hitükért. Ez történt 1996-ban Észak-Alg éri
ában, Tibhirine-ben is, ahol a Notre-Dame de
I' Atlas monostor hét francia nemzetiségű

trappista szerzetesét iszlám fundamentalisták
lemészárolták, köztük a monostor pr iorját,
Christian de Chergét.

Christian de Chergé 1937-ben született Col
marban (Haut-Rhin), egy nyolcgyermekes csa
ládban. Apja katonatiszt volt , akit a családja kö
vetett állomáshelyein. így Christian de Chergé
már gyermekkorában több éve töltött Alg éria
ban . "Ot éves voltam, amikor egy hároméves al
gériai tartózkodásnak köszönhetően felfedez
hettem magamnak ezt az afrikai országot. Nagy
hálát érzek édesanyám iránt, aki testvéreimrnel
együtt megtanított bennünket arra, hogy tisztel
jük a mu zulm ánok őszinte, szívből fakadó
imádságát. »Istenhez im ádkoznak« - mondo
gatta nekünk gyakran. így hát gyermekkorom
tól kezdve mélyen meg voltam győződve arról ,
hogy az iszlám és Jézus Krisztus Istene egy és
ugyanaz az lsten . (...) Valahányszor csak vallási
türelmetlenséggel , rossz ízű szektarizmussal ta
lálkozom - márpedig ez gyakran előfordu l a
muzulmánok körében - , mindig arra gondo
lok, hogya valódi iszlám hit másutt keresendő,
azoknál, akik meg tudták őrizni lelkük és szí
vük tisztaságát. Es ha néhány muzulm án úgy
tekint rám, mintha én is közéjük tartoznék, egy
általán nem csod álkozom el azon, hogy én pe
dig őket érzem olyannyira közel ahhoz, aki sz á-
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momra az Út, az Igazság és az Élet" - írta ké
sőbb egy levelében.

1956-ben került az egyik párizsi szemin ári
umba, azonban 1959 szeptemberében félbe kel
lett szakítania tanulmányait a kötelező sorkato
nai szolgálat miatt, amit szintén Algériában töl
tött le. Az újabb két esztendő az egykori francia
gyarmaton csak tovább erősítette a muzulrn á
nok iránt érzett tiszteletét. Párizsba visszatérve
folytatta tanulmányait a szemináriumban, 1964
-ben szentelték pappá, és rögtön azután kine
vezték a Sacré-Coeur de Montmartre k ápl ánja
naIs! ám ő mindenáron szeretett volna visszajut
ni Észak-Afrik ába. 1969-ben kérte felvételét az
Aiguebelle-i ciszterci apátság novíciátusába,
ahonnét 1971-ben Algériába küldték. 1972 és
1974 között Rómában az arab kultúrát és az isz
lám vallást tanulmányozta. 1976-ban tett örökfo
gadalmat, 1984-től volt a Notre-Dame de l'Atlas
monostor többször is újraválasztott priorja.

. Évtizedeken át a keresztény-iszlám párbe
széd elkötelezett híve volt, ám az országban
uralkodó körülmények nem kedveztek törekvé
seinek, a 90-es években is sorra véres merényle
tek történtek, és nem csak az Alg ériaban élő ke
resztények ellen . "Napjainkban nagyon sok
»m ártí r« van ebben az országban. A szembenál
ló felek egyaránt a kiváltságos »rn ártír« jelzővel

illetik halottaikat. (...) Tapasztalatból tudjuk,
hogy az irgalmas felebaráti szeretet halált meg
vető önfeláldozása nem csak a keresztények ki
váltsága. A Szentlélek kegyelméből bárki képes
lehet a végső áldozathozatalra. De vajon ki tud
ná megmondani, hogy az algériai dráma áldo
zatai közül kik a hiteles »rn ártírok«, a valódi és
önfeláldozó szeretet tanúságtevői?" - tette fel
a kérdést egyik homiliájában Christian de
Chergé. 1993 végére a helyzet olyan súlyossá
vált, hogya különféle fegyveres iszlamista szer
vezetek katonái időnként már a monostorba is
behatoltak orvosi ellátást és anyagi támogatást
követelve. A helyi prefektúra tisztviselői azt ja
vasolták a priomak, hogy időlegesen fogadjon a
monostorba fegyveres rendőröket, ám ő az erő

szakmentesség szellemében ezt határozottan el
utasította. A trappista közösség arról is döntött,
hogy semmiképpen sem hagyják el a monostort
és nem költöznek át Marokkóba. De mindezek
hatására Christian de Chergé úgy érezte, reálisan
számolnia kell a közösség tagjainak erőszakos

halálával, így számot kell vetnie a saját helyzeté
vel is. Ekkor írta az alábbi rövid szöveget, me
lyet szellemi végrendeletének tekinthetünk:



"Lehet, hogy közeledik már a végső búcsú...
Ha egy nap, és ez akár már holnap megtörtén
het, áldozatául esnék a napjainkban valamennyi
Algériában élő külföldit fenyegető terrorizmus
nak, szeretném, ha szerzetesi közösségem, egy
házam és családom egyaránt arra gondolna,
hogy egész életemet Istennek és ennek az or
szágnak szenteltem. Békés szívvel fogadják el,
hogya mi Urunk, valamennyi élet Ura tudtával
történik meg erőszakos halálom. Imádkozzanak
értem: hogyan is találtattam méltónak egy ilyen
nagy áldozatra? Ne feledjék, hogy halálom csak
egyike lesz a számos, jórészt névtelenség és kö
zöny övezte erőszakos halálnak. Az én életem
sem ér többet egyetlen más emberi életnél. Per
sze kevesebbet sem.

Ugyanakkor azt sem feledhetem, hogy ré
ges-régen elveszítettem gyermeki ártatlanságo
mat. Már elég sokat éltem ahhoz, hogy tudjam,
nem vagyok ártatlan mindabban a rosszban,
ami sajnos mintha az egész világot elárasztaná,
még annak az embernek a bűnében sem, aki el
vakultságában talán egyszer megöl. Szeretném,
ha a végső pillanatban megadatna számomra a
tisztánlátás kegyelme, ami lehetövé tenné, hogy
Isten és valamennyi felebarátom bocsánatát kér
jem, és szívből meg tudjak bocsátani annak, aki
rám támad.

Hangsúlyoznom kell, hogy egyáltalán nem
vágyom erőszakoshalálra. Egyáltalán nem örül
nék annak, ha esetleges meggyilkolásomért az
általam annyira szeretett nép egészét vádolnák,
megkülönböztetés nélkül. Túl nagy ár lenne a
»mártíromság kegyelméért«, ha azt egy algériai
fizetné meg, bárki legyen is az, főleg, ha az isz
lám általa igaznak vélt értelmezése iránti hűsé

ge miatt ölne meg. Nagyon jól tudom, mekkora
megvetéssel viseltetnek egyesek az algériai nép
egésze iránt. Azt is tudom, hogy téves idealiz
musból fakadóan miféle hamis elképzelések él
nek sokakban az iszlám vallásról. Túlságosan is
könnyű azzal nyugtatgatni a lelkiismeretünket,
hogy hitüket azonosítjuk a szélsőségesek integ
rizmusával. Csakhogy számomra Algéria és az
iszlám egészen mást jelent: eleven testet és lelket.
Azt hiszem, elégszer hangsúlyoztam már mind
ezt ország-világ előtt, hogy én mi mindent kap
tam tőlük, hogy én náluk is ráleltem az Evangéli
um szellemiségére, amit még anyám ölében ta
pasztaltam meg először, majd egyházamban,
azután itt, Algériában is, és ez elválaszthatatlan a
muzulmán hívők iránt érzett tisztelettől.

Tudom, halálom látszólag igazat ad majd
azoknak, akik mindig is naivnak és idealistának
neveztek. Am tudniuk kell, hogy akkor végre
egyszer s mindenkorra kielégülést nyer olthatat
lan kíváncsiságom. Mert ha Isten is úgy akarja,
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tekintetem feloldódik az Atya pillantásában, s
akkor már én is úgy,tekinthetek iszlám hitű

gyermekeire, ahogyan Ó látja őket, megvilágítva
Krisztus dicsőségétől, Kereszthalálának kegyel
méből és a Szentlélektől vezérelve, akinek leg
fóbb vágya mindig az lesz, hogy egységet te
remtsem az emberek között, és a különbségek el
lenére visszaállítsa eredendő hasonlatosságunkat.

Kihunyó életemért, amely nemcsak az
enyém, hanem mindenestőlaz övék is volt, há
lát adok Istennek, aki minden megpróbáltatás
ellenére, vagy éppen azzal együtt örömre szánt
engem. Szívből köszönetet mondok mindenki
nek az életemért, így egykori és mai barátaim
nak, az itteni társaimnak, édesanyámnak és
édesapámnak, lány- és fiútestvéreimnek. az ő

családtagjaiknak, mert százszorosan többet
kaptam annál, mint amit kiérdemeltem. És ne
ked is köszönetet mondok, ismeretlen barátom,
aki életem utolsó percében nem fogod tudni,
hogy mit cselekszel. Igen, neked is köszönök
mindent, és Isten legyen veled! Szeretném, ha
mi ketten, akik ugyanúgy bűnös latrok va
gyunk csak, újra találkozhatnánk majd a
mennyországban - ha Isten, mindkettőnk

mennyei Atyja is úgy akarja.
Amen! Inch' Allah!
Algír, 1993. dec. 1. - Tibhirine, 1994. jan. 1.
Christian t"

Az évek multával a helyzet nem javult, egyre
több lett az ártatlanullemészárolt áldozat. 1996.
március 27-én éjjel iszlamista fegyveresek ha
toltak be a Notre-Dame de l' Atlas monostorba,
és magukkal hurcoltak hét trappista szerzetest.
Aprilis 27-én közzétett nyilatkozatában a CIA.
(Groupe Islamique Armé) vállalta magára az em
berrablást. Következő, május 23-i nyilatkoza
tukban pedig bejelentették, hogy május 21-én
kivégezték a szerzeteseket. Christian de Chergé
korábban írt testamentumát Franciaországban
élő családja hozta nyilvánosságra, mert úgy
érezték, hogy nem csak nekik szól. A gyászmi
sét Algírban tartották a szerzetesekért, temeté
sükre Tibhirine-ben, a monostor temetőjében

került sor 1996. június 4-én. Christian de Cher
gé, Luc Dochier, Christophe Lebreton, Michel
Fleury, Bruno Lemarchand, Célestin Ringeard
és Paul Favre-Miville testvérek temetése után a
közösség életben maradt tagjainak a világ leg
különbözőbb országaiból érkező trappista szer
zetesek siettek a segítségükre. Napjainkban két
monostoruk van Észak-Afrikában, az egyik AI
gériában, a másik Marokkóban található.
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