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A VILÁG1\IISSZIÓ Új -!(()RSZAI(A
Október 24-én tartották meg a földkerekség

minden pontján, ahol katoJík.usok élnek, a világ
missziók vasárnapját.

A míssziós ,gondolatnak mind a belső, mínd pedig a külső misszió problé
máinak ma nagyobb teret szentel a katolikus irodalom, mint valaha. A belső

. és kűlső mísszicnak vannak közös és vannak sajátos problémái, Az a.ábbiak
ban a külső missziókkal kapcsolatban felvetődött kérdésekkel foglalkozunk.
Külső misszíós területek azok az államok, vagy gyarmatok, amelyek lakossá
gának túlnyomó nagy többsége nem keresztény. 'Bizonyos értelemben küsö
missziós 'régióknak tekinthetők azok a területek is, amelyek a népességének
jelentős része elfordult a kereszténységtől, a kormányzat keresztényellenes
elveinek hatása alatt. Ennek következtében a külső és belső misszió módszerei
és feladatai ma nem csekély mértékben sok helyütt .egy,beesnek. Ez a helyzet
például Németországban, ahol a nemzeti szocialista uralom pogány, erkö.cs
ellenes tanításainak és tevékenységének hatása alatt milliók fordultak el ben-
sőleg a kereszténységtől. .

Az Egyház az imperializmus és a gyarmatbirodalmak korszakának kialaku
lása óta is, tehát a 19. és 20. században, akárcsak fennállásának régebbi kor
szakaiban, az életüket, egészségüket testi és szellemi munkájukat és képessé-

. güket feláldozó vártanuk és hitvallék végtelen sorát adta a külmissziós eszmé
nek. A katolikus társadalom felbecsülhetetlen összeget áldozott ennek az eszmé
nek a megvalósitására. Azok, akik az Egyház eleven é'etétől távol állanak,
megállapítják, hogy az eredmény a hozott áldozatokhoz képest elszomorítóan
csekély, hiszen a nem keresztény világ népességének alig hat százalékát sike
rült katolikus hitre téríteni. Ma még mindég az emberiség 62%-a nem keresz
tény, Különösen kiábrándító a látszólagos belső eredménytelenség. A megtér
tek nagyrészét, mondják, nem lelki okok, hanem anyagi érdek vezeti: a misz
sziók jelentősen gondoskodnak a megtértek és katechuménok megélhetéséről,

gyógykezeléséről, gyermekeik eltartásáról,' és egy laza, nyomorúságából ki
vezető utat kereső bennszülött réteg csak azért fordul az új hit terjesztőihez.

hogy ezeket a lehetőségeket kihasználja, A missziós munka ~ mond ják ezek
a bírálók - csupán csak a bennszülött társadalom aljára volt az említett mate
riális okoknál fogva hatással. Rámutatnak arra is, hogy éppen a keleti világ
ban, a legfontosabb külmissziós területen, a nagy külső átalakulások,-- első

sorban a második világháború - hatása alatt nemcsak, hogy stagnál, hanem
egyenesen csökken a megtértek sázma. Keleten az újonnan megtértek tömege
sen szakadnak el a kereszténységtől.

Sokan vannak olyanok, a katolikusok, sőt az egyébként buzgó hívek közt
is, akik nemcsak a hitterjesztés látszólagos eredménytelenségére mutatnak rá,
hanem helyességét, célszerűségét is kétségbe vonják. Az ősi hitükből kivetkő

zött nem keresztények - hangoztatják - lelki korcsokká válnak, gyökérte
lenül lebegnek az űrben régi hitük, életformájuk és új hitük, s az ezzel együtt
járó ~j életforma két külőn bolygója között,

A jóhiszemű emberektől, sőt igen gyakran jó katolikus hívektől a kÜlSŐ

hitterjesztés ellen leggyakrabban hangoztatott érv azonban ez: mért foglalko
zunk mi távoli exotikus népek megtérítésével, mért tékozlunk erre a cé'ra
tengernyí emberi é'etet, szellemi és anyagi értéket, amikor a mi világunk
ban, ci hitterjesztéssel foglalkozó fehér emberiség világában legalább annyi a
megoldatlan 'missziós feladat, mint a messze távo'ban, az idegen népek és ~ul

túrák területén? Hiszen a névleg katolikusok igen nagy része nem él vallásos
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'életet, nem él az erkölcsi törvények szerint, tehát hitét és életét tekintve nem
keresztény, térítésre szorul. Mért foglalkozunk mí kínaiakkal és malájokkal.
arabokkal és' négerekkel. amikor bennünket fehér embereket, keresztényeket,
világában sincs elegendő pap, a hívek, különösen falvakban, tanyákon, külsö
okokból se m élhetnek vallásos életet, katolikus intézményeink elégtelenek,
csenevészek, nem felelnek meg a szellemi és anyagi szükségleteknek. Az
erkölcsi bomlás pedig a' mi világunkban, a fehér emberiség világában
legalább éppen oly általános és járványszerü, mint a nem keresztény
népek között. Költsük ezeket a milliárdokat és áldozzuk az emberi életeket
arra, hogy a külsőleg keresztény fehér emberiség valóban kereszténnyé is vál
jon! Majd ha mi igazán kátolikusakká váltunk, akkor majd sokkal hatásosab
ban is tudjuk hitünket a nem'-keresztényeknek is terjeszteni. Addig azonban
ne pazaroljuk életünket és javainkat egy amúgyis reménytelen feladatra.

Nekünk katolikusoknak azonban az a meggyőződésünk, hogy belső és
külső misszió ma és mindenkor a legszorosabban összefüggenek és kölcsö
nösen feltételezik egymást. Ma még világosabban áll előttünk, mint ahogyan
ez előttünk állt a most leáldozóbban lévő korban, hogy az odaadó külsö hit
terjesztés Krisztus Egyháza fennállásának és működésének lényegéhez és értel
méhez tartozik. Az első pillanatra csak az látszik nyilvánvalónak, hogy magát
a katolikus világot átható belső .misszió nélkül, a külső misszió sem érhet el
komoly, nagy eredményeket. Azonban, ha mélyebben hatolunk az Anyaszent
egyház földi és természetfeletti feladatainak rendjébe, akkor fel kell ismernünk,
hogya katolikus világot gyökerében megújitó belső misszió sem lehetséges'

-nagv áldozatokat hozó kűlső misszió nélkül, tehát a külső misszió éppen úgy
visszahat a belső misszióra, mint az utóbbi az előbbire.

Ennek il. kölcsönös összefüggésnek a bizonyosságát az Anyaszentegyház'
alkután kivül a mai idők történeti alakulása is elevenen érzékelteti velünk.
Ember és ember közti viszonylatban, tehát az emberi közösség szemszögéből
az alábbi tények bizonyitják a külső misszió alapvető fontosságát:

Ma jobban kell éreznünk, mint eddig bármikor, az emberiség minden ré
széért való egyetemes felelősséget. Éppen akkor, amikor az emberiség lábbal
tapodta az emberi közösségre vonatkozó erkölcsi törvényeket, világosodott
meg kényszerítő erővel, hogy felelősséggel tartozunk mindenkiért, senkit el
nem ejthetünk. minden ember léte és lelke fontos kell, hogy legyen a szá
munkra, mert az emberiséget meglátogató csapások főoka éppen az, hogy nem
cselekedtünk ennek az egyetemes felelőségnek.a követelményei szerint.

Nem mondhatok le senkiről, mert felelősséggel tartozom 'minden emberi
lélekért és minden emberi sorsért. Ez ma világosabb, mint valaha. Csakhogy
azt is fel kell ismernem, hogy az emberi lelkeknek és sorsoknak ez a kölcsö
nös összefüggése és egymásra hatása nőttön nő. A technikai civilizáció gyor
suló irama, a gazdasági és társadalmi élet alakulása ebben az irányban dolgo
zik. Az atomerő felhasználásának küszöbén Peking vagy Karacsi az emberi
sorsok kölcsönös összefüggésének rendjében nincs sokkal messzebb Budapest
től, mint Szeged, vagy Tótkomlós.

Miután a szó szoros értelmében világra szóló jelentőségüvé vált minden
egyén és minden közösség magatartása, az egész emberi közösség magatartása,
a legreálisabban szükségessé vált a keresztény etika, vagyis az evangéliumok
ban kinyilatkoztatott erkölcsi világrend egyetemes érvénye. Nem érv ez ellen,
hogy maguk az Anyaszentegyház parancsolatait külsőleg betartó katolikusok
is távol állanak az evangéliumokban kinyilatkoztatott erkölcsi világrend köve
tésétől. Abból, hogy a katolikusok számottevő része nem él és cselekszik az
isteni törvények szerint, nem következik az, hogy ezek a törvények nem érvé
nyesek a nem katolikusokra. Csak ai következik ebből, hogy a keresztény és
nem keresztény emberiség igen nagy többsége számára az evangé'iumi erkölcs
még nem átélt valóság, hanem nosztulátum. Azonban a posztulátum annál köve-
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telőbben dörömböl az emberi nem kapuin, minél inkább bebizonyosodik, hogy
az emberi nem nélküle a vesztébe rohan.

Végül az emberiség szempontjából a külső hitterjesztés szükségessége
következik a szeretet rendjének egyetemességéből. Minél inkább' megnövek
szik a gyűlölet hatóereje a különböző emberi viszonylatok és közösségek
között, annál inkább a létfenntartás kővetelte szükségesség a szeretet egyete
mességének megvalósítására irányuló minden törekvés és áldozat. Ha d nem
keresztények nem ritkán erkö!csősebbnek bizonyulnak, mint a keresztények,
különösképen a köztünk élő keresztények, amint azt számos hitterjesztő meg
állapítje, ebből csak az következik, hogy az Őskinyilatkoztatásban való tevé
keny részesedésük, vágykeresztségük, megváltás utáni sóvárgásuk erejénél
fogva, méltók a megváltás befogadására. Ez is csak azt tátja elénk, hogy a
szerétet rendje az emberi korlátok és esetlegességek felett áll. Ebből a tény
ből pedig nem az a tanulság, hogy az emberi korlátozottságok és tökéletlen
ségek, amelyek a szeretet egyetemes érvényesítésének útjában állanak, helye
sek, vagy elkerülhetetlenek lennének, hanem éppen az, hogy helytelenek és
kiküszöbölhetők. Azok a jellegztes mai törekvések, amik a szeretetet korlá
tozzák, sőt, mint Heinrich Zbindeti, magát a szeretet fogalmát szeretnék revizió
alá venni, nem tesznek egyebet, mint hogy ezt a korlátozottságot és tökélet
lenséget szükségesnek, elkerülhetetlennek, sőt bizonyos fokig helyénvalónak
minősítik. Ez az egyetemes felebaráti szeretet készteti a hitterjesztöket arra,
hogy híveikkel és általában mind azokkal sze~ben, 'akik segítségükre szorul-

• nak, az irgalmasság cselekedeteinek minden válfaját gyakorolják, a gyerme
keket, öregeket, özvegyeket és mindenfajta magárahagyottakat gondjaikbi;l
vegyék, az üldözötteket védjék, a betegeket ápolják és gyógyitsák, a szegé
nyekét támogassák. Nem a földi sors enyhítése a legfontosabb, hanem CI lélek
ügye. De a földi sors enyhítésének elhanyagolása mellett a lélek ügyéért való
küzdelem ködképpé válik, amely ott lebeg valahol az ürben. Meg kellene ezt
az összefüggés! fontolnia azoknak, akik a felebaráti szeretetnek az irgalmas
ság cselekedeteinek gyakorlásában a hitterjesztők részéről nem látnak egye
bet, mínt a hívek halászatának ügyes és hatékony eszközét.

A külső hitterjesztés terén a fentvázolt emberi szempontok teljes értel
mét a hitterjesztés isteni szempontjai adják meg. Krísztus mindenkit hív, de
különösképen éppen az idegent hívja. Mindannyian földi életünkben csak hozzá
térők vagyunk, s a hozzá vezető úton való előrehaladásunk nagysügát -csak
Isten tudja. A régi népek a mindenfajta idegenben, nemcsak az idegen törzs
höz, néphöz. államhoz tartozóban, hanem többé-kevésbé mindenkiben, aki nem
olyan, .mint ők, mint az "igazi" emberek, tehát testileg, vagy szellemileg bete
gek, fogyatékosak, vagy akár csak a sors csapásaitól meglátogatottak, ellen
séget láttak, aki a saját másfajta létezésével az ő létezésük princípiumát tá
madja. Krísztus csodálatos paradoxiája, hogy éppen a mindenfajta idegenben
látja a legteljesebb felebarátot és azt kívánja, hogy mi is így lássuk, Sót, még
ennél is többet kíván tőlünk, azt kívénja, hogy őt, Krisztust lássuk, az idegen
ben, vagyis a szeretet egységét legfőbbképen rajta keresztül iparkodjunk meg
valósítani: Ar Megváltó Krisztussá avatott mindannyiunkat, és az a tény, hogy
a meghívottak igen nagy része visszautasítja a meghívást, nem von le semmit
abból a kötelezettségbOl, amely a meghívás megtörténtéből fakad. Éppen azért,
mert a meghívott vendégek jelentős része méltatlannak bizonyult, az ísteni
vendéglátó új, meg új vendégeket hív, az utcákról és a terekről. S hogy az
"idegenek"-nek ez a meghívása nemcsak isteni szempont, hanem az emberi
közösség fennállásának .szempontja is, azt éppen a fentebb vázoltak bizo
nyítják.

A kereszténység "megtestesülésének" körülményei minden korban változ
nak, ahogyan a J. Danlelou oly meggyőzően kifejti. Ennek megfelelően a hit
terjesztés körülményei is megváltoznak. Ez a változás szakadatlan, folytonos,
de bizonyos időkben egy mutációnak, teljes fordulatnak az erejével ér 'fénye-

728



sűl, Mert ilyen teljes fordulat következett be a külsö hitterjesztés körülmé
nyeiben. Ezek a változások természetesen nem érintik a hitterjesztés végső

céljait, de a legnagyobb befolyással vannak a történelemben élő és működő

Egyház és a nem keresztény népek:viszonyára. Melyek ezek a· változások?
A fehér ember korlátlan hatalma a többségükben nem keresztények, úgy

nevezett "színes népek" lakta területek felett, megszűnőben van. A fehér embe
rúlég nagy és kisebb hatalmai tovább küzdhetnek érdekszféiákért, politikai és
gazdasági befolyásuk alá vetendő területekért, de ma már mindenképen szá
molniuk kell a bennszülöttek igényeivel, akaratával. Mindinkább csökkenő

mértékben még lehet erőszakkal rájuk hatni, de nélkülük már tökéletesen
lehetetlen a dolgokat intézni. A fehér emberek világa már nem egy fölöttük
lévő külön világ, amelyhez viszonyítva az ő világuk a létezésnek egy aláren
delt szolgai régiója, hanem egy velük egy síkon lévő rétege az emberiségnek,
amely ezen az azonos síkon avatkozik bele a sorsukba, s ők is a fehér emberi
ség sorsába. A fehér ember mint fehér ember nem hatalom többé. A kapita
lisztikus vezető réteghez viszonyítva az amerikai, vagy francia kisember és a
pakisztáni vagy tanganyikai kisember helyzete mind azonosabbá válik. Az új
kori hilterjesztésre a legnagyobb hatással volt, hogy a fehér emberiség hatalmi
túlsúlyával támogatta. Ez a tény adta meg a nagyszabású hitterjesztés lehető

ségét, de egyúttal hatalmi érdek és apostoli munka tragikus elkeveredését ered
ményezte. Ahol a nem keresztény népek felismerték a két különböző, sőt ellen
tétes törekvés gyakorlati egybeolvadását, és ahol védekezni tudtak az idegen
befolyás ellen, ott a hitterjesztőknek a fehér hatalmaskodóknak, kizsákmányo
lóknak szóló ellenséges indulattal, gyanakvással, gyűlölettel, megvetéssel kel
lett találkozniuk. Ez volt hosszú ideig a távolkeleti fejlett mbíveltségek reakciója
a katolikus misszióval szemben. Japánban Xavéri szent Ferenc önzetlen és
áldozatos hitterjesztése a legszebb eredményeket érte el, s könnyen bekövet
kezhetett volna, hogy a japáni nép nagy többsége megtér. Azonban a japáni
uralom fehér kalandorak működésének hatása alatt szeros összefüggést vélt
felismerni az idegenek hatalmi törekvése, és a keresztény apostolkodás között
és az utóbbit sujtotta, mint az előbbinek szálláscsinálóját. Bekövetkezett egy
mással szerves kapcsolatban Japán teljes elzárkózása, és a kegyetlen keresz
tény-üldözés. Kínában is a hitterjesztők iránti megbecsülés egyenes arányban
csökkent a fehér ember hatalmi beavatkozásának növekedésével. Itt meg kell
említeni, hogy mennyire tévednek azok, akik a fehér ember hatalmi törekvé
seinek és a hitterjesztés művének sajnálatos, de nagyon gyakran elkerülhe
tetlen összekeveredésébőlazt d következtetést vonják le, hogy a katolikus hit
terjesztő tudatosan megfontoltan a fehér imperializmus érdekében dolgozott.
Ennek általában éppen az ellenkezője az igaz, az újkori hitterjesztés történeté
nek szinte mindenegyes lapja; a hitterjesztők hősies és nem ritkán vértanu
sággal járó küzdelmét regisztrálja, a bennszülöttek fehér elnyomói és kizsák
mányolói ellen. A spanyol, portugál, francia szerzetesek: ferencesek, domini
kánusok, majd pedig különösképen jezsuiták, minden befolyásukkal és szel
lemi erejükkel védték az .Újvilág bennszülötteit, az indiánusokat, a konkvisztá
dorok kegyetlenkedése ellen s az ő érdemük, hogy kiépült a repartimientók és
encomiendák rendszere, amely hesonlithatatlanul emberibb sorsot biztositott a
bennszülötteknek, mint később a líberalizmus gyarmatpolitikája. Gondoljunk
csak a paraguayi jezsuita államra, amely egyike az emberiség leggrandiózu
sabb tömegnevelési kísérleteinek, és minden esetre a maga patriarhálís rend
szerével, menedéket és tiszteséges életkörülményeket tudott biztositani benn
szülött alattvalóinak. Miután a felvilágosodás szellemétől áthatott kormányzat
megszüntette a jezsuita államot, a bennszülöttek ismét a fehér kalandorok és
fosztogatók szabad zsákmányává lettek, és sorsuk akkor vált a legszörnyűbbé,

amikor a modern kapitalizmus betört az őserdökbe is, és a bennszülöttek min
den csepp veritékét pénzzé lehetett változtatni.

Nemcsak a fehér ember hatalma van megszűnőben a külmissziós terüle-
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teken, hanem még nagvobh, mértékben a fehér emberek iránti tisztelet és meg
becsülés is. A fehér ember valé ban mindent megtett. hogy önmaga kioltsa azt
a nimbuszt, amelynek fényét végeredményben a keresztény tanítástól kölcsö
nözte ki. A fehér ember többnyire a legrosszabb oldaláról mutatkozott be, a
superbiából eredő rossztulajdonságaít, amennyire lehetett, szabadon érvénye
sítette a bennszülöttekkel szemben és egész életmédjával megcáfolta azt, amit
a fehér hitterjesztő tanított. Keleten és általában a nem keresztény világban
a jó és rossz, az erkölcsileg helytálló és az erkölcstelen kevert és zavaros kép
letekben megfér egymás mellett. A kereszténység, mint a választóvíz, élesen
és egymástól elhatároltan mutatta meg a hit tisztaságát, a hitük szerint élők

erkölcsi színvonalát, és ezzel szemben a csak látszatra, vagy látszatra sem
keresztények életének a szó szoros értelmében vett istentelenségét. Ezt az éles
külömbséget azonban bizonyos fokig, elmosta a fehér ember hatalmának má
giája, hiszen közhely, hogya siker és a hatalom az általa képviselt ügy igaz
ságának és helyességének benyomását kelti. Ez minden machiavellizmus volta
képeni lényege, és a. fehér' ember valóban a machiayellizmus minden lehetsé
ges változatát megjátszotta a bennszülöttekkel szemben. Ámde ez a tiszteletet
és megbecsülést kíkényszerítö hatalmi mágia szertefoszlóban van, mert az era
szak, amely alátámasztotta, megszűnt, vagy legalább is gyengesége felismer
hetővé vált. Túlzásnak látszik, de a bennszülöttek, miután sikerült bepillan
tást kapniuk a fehér ember életének kereszténytelen és erkölcstelen valósá
gába, uraikat rosszabbaknak képzelték, mint amilyenek azok valójában voltak.
Minden gonoszságot teltételeztek róluk, s többnyire fel sem tételezték, hogy
a gyarló fehér ember életének is van valami erkölcsi tartalma - és nem rit
kán meglepetve és meghatédva tapasztalták, hogy a fehér ember nem is olyan
rossz, mint amilyennek a mohó vagyonszerzés lidérces fényénél megmutatko
zik. Bizonyos azonban, hogy a bennszülöttek értékelésében a fehér ember ma
már épúgy nem él a tisztelet és megbecsülés egy külön világában. mint ahogy
nem él a hatalom egy külön világában.

A fehér emberhez fűződő viszony csak egyik oldala a' nem keresztény
társadalmak szemléletében végbement s a missziós munkára mélyen kiható vál
tozásoknak. Gyökeresen megváltozott maguknak ezeknek a bennszülött társa
dalmaknak a szerkezete is. Ez a változás újabb forrásává válik a fehérek és
"súnesek" .közti viszony átalakulásának. A technikai civilizáció és a kapitaliz
mus ma már nemcsak idegen erő az Ú. n. exotikus területeken, hanem ez az
erő áthatja a bennszülött társadalmak egész életét és döntő módon befolyá
solja szinte mindenegyes ember helyzetét, még akkor is, ha ez a bennszülött
az őserdőben lakik egy szélernyő alatt. Ez a hatás elsősorban a szociális feszült
ség irányában érvényesül, de a legmélyebben kihat vallási és erkölcsi térre
is. A technikai civilizáció és a kapitalizmus összekeverte az addig hazvomá
nyosan elkülönült és el szigetelődött kasztokat, megszüntette az életmód külön
bözőségét, megdöntötte ennek a változatosságnak és különbözőségnek vallá
sos' eredetébe és rendeltetésébe vetett hitet és ha nem is az életmódot, de az
életigényeket és általában az ember és környezet viszonyát mégjobban uni
formizálja. A vagyonkülönbség nem csökkent a bennszülött társadalmakon
belül, hanem mégjobban növekedett. A bennszülött vezetőréteg is többé
kevésbé a kapitalista átalakítás haszonélvezője, s maga is igyekszik kiaknázni
és pozíciója javítására fordítani a technikai civilizáció nyujtotta lehetőségeket.

A kapitalizmus módszerei és azok a lehetőségek, amelyeket e módszerek alkal
mazása révén el lehet érni. fokozzák a széles, elnyomott néprétegekre nehezedő

gazdasági nyomást. s miután il régi, hagyományos keretek összeomlóban van
nak. nem kell többé tekintettel 'lenni olyan kötöttségekre. amelyek bizonyos
védelmet jelentettek az elnyomott osztályok számára. Éppen ezért az elnyo
mott néprétegek helyzete a technikai civilizáció és a kapitalizmus térhóditá
sainak hatása alatt a nem keresztény világnak, szinte minden pontján nem
javult, hanem romlott. A paraszt és általában a kisember gazdaságilag még
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kiszolgáltatottabbá vált. Onel1átása, amely biztosította minimális életszükségle
tét, mezszűnt, vagy erősen' korlátozódott. Miközben ő a világpiacra termel,
ruhaneműiti sőt nem ritkán élelmezését is pénzért kell vásárolnia. Amellett
igényei megnőttek; részben olyan igények ezek, amelyek kielégítése a szoká
sok megváltozásával szükségessé vált. Mindezek az igények pénzbe kerülnek,
olyan pénzbe, amely semmiképen sem ellenértéke a bennszülött kisember ter
melő munkájának. Ez d hatalmas elnyomott réteg, amely a keleti és exotikus
társadalmakban sokkal nagyobb, mint a fehér emberiség világában, - az ottani
társadalmaknak mintegy nyolcvan, kilencven százaléka -, míközben gazdasá
gilag mégjobban hanyatlik, politikailag és szellemileg mindnagyobb mértékben
ébred helyzetének tudatára. A szociális feszültség növekedésével és tudatoso
dasával. a hagyományos keretek meglazulásával együtt a szocializmus és kom
munizmus eszméi mind teljesebben tért hódítanak. A kommunizmus térhódí
tását Afrika különböző pontjairól épúgy regisztrálhatjuk, mint Indiából, Indó
kinából. Burmából Thaiföldről, Indonéziából és Kinából. De ezek az egyes poli
tikailag regisztrálható események sem mútatják a kommunizmus hatásának
igazi mélységét és erejét, Ezen a hatáson keresztül fejeződik ki először a keleti
és exotikus tömegek roppant ereje, és ennek az erőnek a megnyilatkozása nem
csak a fehér ember helyzetét változtatja meg teljesen, hanem a bennszülött
vezető rétegét is, amely a fehér emberhez hasonlóan elveszti "karizmáját".

A kapítalizmus és a technikai civilizáció átalakító hatásával együtt nem
csak nőttön nő a szociális feszültség, hanem mind erősebbé és tudatosabbá
válik. a nacionalizmus is. A nemzeti öntudat a fehér társadalmak nacionaliz
musának értelmében teljesen' hiányzott a keleti és exotíkus népekből. A nem
zeti és faji tudat a legutolsó évtizedekig úgyszólván semmi szerepet nem ját
szott politikai és szellemi életükben. A keleti és exotikus birodalmak és tár
sadalmak közős műveltségen, közös szakrális hagyományokon, uralmi ténye
ken és szokásokon alapultak. A nacionalizmus és az ezt vérségi alapon meg
szűkítő nagy kiterjesztő faji tudat, amilyen például a pánarab mozgalom, az
európai nacionalizmus, imperializmus, és kapitalizmus hatására bontakozott ki.
Hordozója és terjesztője pedig mindenütt az új bennszülött középosztály, a ré
gebben is többnyire fennállott, de most megerősödött egységesült ésnivel1á
lódott polgári réteg, amely maga kiván az új nemzeti és kapitalista fejlődés

irányítója és haszonélvezője lenni és ezért szembefordul a nemzeti eszme jegyé
ben a fehér elnyomókkal. Az új középosztály ebben az általa istápolt nacionaliz
musban vél védelmet találni a növekvő szociális feszültség ellenében. A közép
osztályon belül az értelmiség helyzete és állásfoglalása nem ilyen egyszerű

-- ez a réteg egyénenként fogékony a.Iegkülönbözőbbhatásokkal szemben.
Ahogyan Európában a 18. század utolsó évtizedeitől fogva, a kereskedő

iparos és értelmiségi polgárság lett a modern nacionalizmus zászlóhordozója,
úgy most, a keleten és az exotikus társadalmakban "is ez az új keleti polgári
réteg a nacionalizmussal együtt magáévá tette a polgárság liberális Ideológia
ját is, a szabadságjogok, az alkotmányos népképviseleti politikai rendszer meg
valósítására irányuló törekvést is. Ez az új keleti nacionalizmus azonban olyan
tömegeket olvaszt magába, amelyek nem részesültek az európai tömegek sok
évszázados civilizatorikus nevelésében, Európában ez a nevelés szorosan össze
függött a nemzettudat kibontakozásával. Ősrégi vallásos - mágikus kultúrájuk
van ezeknek a keleti tömegeknek, de a civilizációt, a világ megjavítására irá
nyuló törekvést és a nemzeti öntudatot hirtelen kapták, belső fejlődés nélkül,
máról-holnapra. Ez nemcsak a tömegekre, hanem a vezetőkre is érvényes. Ily
módon ez az új, megfelelő civilizáció, belső fejlődés nélkül hirtelen hódító
nacionalizmus könnven elkeveredik ősi mágikus-babonás képzetekkel, és még
jobban felszabadíthatja a tudat alatti emberi szenvedélyeket, mint ahogy azt
a szélsőséges európai nacionalizmus tette. Ennélfogva keleten ez a mágikus
hagyományokkal alátámasztott, a tömegszenvedélveleet felkorbácsoló naciona
lizmus könnyen lehet a fasizmus szálláscsinálója, annál is inkább, mert a keleti
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önkényuralmi hagyományok már eleve megfelelő atmoszférát biztosíthalnak
fasiszta módszerek alkalmazásának. Az indiai fasiszták a második világháború
alatt kardot adtak a hindú bőség és termékenység istennek, az elefánt fejű

Ganézának a kezébe, és abban a pózban ábrázolták, amint fehér emberek holt
testeit tapossa. Ez a fasiszta nacionalizmus természetesen esztelen idegen-gyű

löletre vezethet. A szélsőséges nacionalizmus az európai fasiszta rendszerek
hez hasonlóan alkalmas arra, hogy a vallásukat vesztett, ősi hitükben meg
ingott tömegek számára, aranyborjú. vallásos pótlék legyen.

Mindezek a társadalmi és gazdasági változások együtt járnak az embe
riség történetének egyik legnagyobb lelki és világnézeti átalakulásával. A régi
hit mindenütt összeomlóban van a nem keresztény világban, és életét megújító
törekvések csak ideig-óráig hosszabbíthatják meg. Ez vonatkozik a nagy vílág
vallásokra, a buddhizmusra, a hinduizrnusra, az iszlámra, éppen úgy, mint a
primitiv törzsi vallásokra. Minden nem keresztény vallásban az őskinyilatkoz

tatás és az isteni törvények örök értékei rejlenek többé-kevésbé elfátyolozot
tan és eltotzultan. tppen ezért minden nem keresztény vallás a megváltás
felé mutat. Most korunkban mind nyilvánvalóbbá válik minden vallásos hit
nek Krisztushoz és azevangéliumokp.oz vezető útja. Azok a vallásos képzetek,
amelyek letérnek, vagy lemaradnak erről az útról, durva babonás, mágikus
világnézetek részeivé válnak. A központi helyet pedig ezekben a valláspótlé-

. kokban a szélső nacionalizmus és faj kultusz fogja betölteni. Az ősi művelt

ségeknek és vallásoknak ·ez a belső hanyatlása nagy ürt hagy magaután, szel
lemi \vákuum következik be. Az ősi vallásos hittel együtt a régi erkölcsi elvek
is omladozóba vannak, a 'világnézeti vákuummal együtt jár az erkölcsi vákuum.
Nem akarjuk azt állítani ezzel, hogy a mai pogányok erkölcsileg alacsonyabb
rendűek. mint a mai keresztények. Ezt csak akkor állithatnók, ha a mai keresz
tények .valóban Krisztust követnék, nemcsak egyesek, az életszentség útján
haladók, lianem a nagy átlag is. Csupán azt állapítjuk meg, hogy a nem ke
resztény kultúrák vallásos és erkölcsi útvesztőjéből a Krisztushoz való köze
ledés nélkül épúgy nem látszik más kivezető út, mint ahogy a keresztény
társadalom válságából sincs más kivezető út, mint Krisztus követése. Tisztel
jük az Istenhez vezető utak sokféleségét, mert ebben a szabad akaral nyilat
kozik meg, az a szabadság, amellyel Isten felruházta saját képére alkotott
teremtményeit. A rrern keresztény vallások útja ma szinte akaratlanul párhuza
mosan halad a kereszténység útjával, problémáik úgyszólván közösekké válnak.

Ezek azok a nagyjelentőségű változások, amelyek hatással vannak d mai
hitterjesztésre. Ez a hatás nundennek előtt abban nyilatkozik. meg, hogy az
érdeken alapuló áttérések, tehát a nem igazi megtérések, mindinkább csök
kenni fognak. Azok, akik külsőséges érdekből tértek át, az utolsó és az elkö
vetkező esztendők viharában hitehagyottakká lettek, vagy előbb-utóbb azok
lesznek. Amikor a keresztényellenes japán fasizmus rázúdult Kelet-Ázsiára.
attól lehetett tartani, hogy a katolikus bennszülöttek nagy többsége elbukik a
rájuk nehezedő kényszer és üldözés hatása alatt, hiszen most már nemcsak,
hogy nem állott az érdekükben a katolikus hithez való ragaszkodás, hanem
ellenkezőleg súlyos hátrányt jelentett, nem ritkán elviselhetetlen üldöztetést.
Valóban nagyon sokan elbuktak, azonban most a megpróbáltatások idején
derült csak ki igazán, hogy a katolikus hit, az Anyaszentegyházban való új
élet valóban új életet hozott nagyon sokak számára, s ez az új élet mindennél
fontosabb nekik. A helytállás csodálatos példái azt mutatják, hogy bizonyos
fokig mi magunk is kishitűek voltunk, s nem ismertük fel az Erő igazi nagy
ságát, aminek szolgái vagyunk. Johann Wiesmeth S. V. D. atya közli az alábbi
esetet. Plan Plai Na Thaí földi városkában egy napon az összes katolikusokat
a törvényszékre idézték. A hatóságok úgy rendezték. hogy éppen az erkölcs
telen életéről közismert négy keresztény vezesse mintegy a megidézetteket.
A tartományi tanács elnöke személyesen jelent meg, hogy rábeszélje a keresz
tényeket, mínt tudatos ázsiaiak nem lehetnek egy európai vallásnak, a keresz-
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ténységnek a hívei. A négy elzüllött ember közül is a legzüllöttebbet, név
szerint felszólították arra, hogy először jelentse be a katolikus hit elhagyását.
Minden jelenlévő bizonyos volt abban, hogy az aposztázia meg fog történni.
Ez ai ember egyideig maga elé nézett, majd többszöri felszólítás után bátran
és nyugodtan így felelt: "Igen, én rossz ember vagyok, elismerem ezt. Évek
óta botránkoztatom meg a viselkedésemmel a testvéreimet. De Krisztust soha,
de soha nem fogom elárulni, tegyetek velem, amit akartok". És ahogyan ez az
első, úgy a többi három, és velük együtt az összes katolikus szilárdan meg
maradt a hite mellett és a gyülekezetet a hatóság kénytelen volt eredmény
telenül feloszlatni.

A gyökerek nem ritkán mélyebbeknek bizonyultak, mint ahogy maguk
a hitterjesztők remélní merték volna. Néhol éppen a felszínes áttérések bur
jámása elborította és láthatatlanná tette 'a szilárd katolikus hagyomány, a rej
tett és szemérmes. de annál tántoríthatatlanabb Krísztushoz való hűség mély
rétegét. Ez történt Japánban. Sok külsőleges sikert elsöpört a vihar, de éppen
a felületnek a megrepedése hozta felszínre azt a japáni katolikus hagyományt,
amelyröl úgyszólván semmit sem tudtunk. Azt hittük, hogya 16. század rette
netes katolikusüldözésének, amely Nagaszakiban annyí szentet adott az Egy
háznak, sikerült ezt a régi keresztény magot majdnem teljesen kiirtanía. Azon
ban csak most mutatkozott meg, hogy régi hitvalló és vértanu családok leszár
mazottai minden szellemí és fizikai elnyomás ellenére hívek maradtak hítük
höz, és eppen az ő körükből került ki egy bennszülött papi elit. Új megpróbál
tatásokat hozott a Nagaszakira ledobott atombomba, amely sokat elpusztított
a régi katolikus közösség tagjai közül. A nagaszaki vértanuk ivadékai az igy
kiomlott vért is Krisztusnak áldozták fel, mint bűnös honfitársaik váltságát.

Ma a nem keresztény világ nemcsak a bomlás, hanem a' várakozás
állapotában van. Az Anyaszentegyház felé való kiválasztódás sorsdöntő folya
matának a kezdetén vagyunk. Az Egyház azonban,. amely felé ez a várakozás
fordul, a megváltásra sóvárgók várakozása, többé nem a hatalmasok, a paran

.csolók, hanem a kicsinyek Egyháza. Meg kell állapítani azt, hogy a hitterjesz
tés területein az Anyaszentegyház útja és a fehér ember útja elvált egymás-
tól. Bármilyen újabb lépéseke t tegyen is a nem keresztény világban a fehér
politikai és gazdasági hódítás, az Anyaszentegyház további útja, teljesen füg-o
ge tlen ezektől a lépésektől. A további hitterjesztés elsősorban a 'bennszülött
papok, szerzetesek, apácák és világiak feladata lesz. Ez annál inkább bekövet
kezik, mert éppen a fehér emberiség nagy kataklizmája folytán a fehér hitler
jesztők száma teljesen elégtelen. Atlag minden papi hitterjesztőre, Johannes
ThaurenS. V. D. atya számítása szerint 1500 új keresztény, 300 katechumen és
47.000 megtérítendő pogány jut. Ezekről komolyari gondoskodnia teljesen lehe
tetlen; legalább tízszer ennyi hitterjesztőre lenne szükség. A hitterjesztés műve

a nem keresztény világban a jövőben elsősorban a bennszülött papok, szerze
tesek és világiak hivatása lesz. Éppen a fent ismertetett változásoknál fogva, a
nem keresztény világ a fehér emberiséggel szemben elérte nagykorúságát, ennek
minden üdvös és kevésbé üdvös következményeivel. A fehér' hitterjesztőkre
továbbra is nagy szükség lesz, a tökéletes szolgálat jegyében, mely lemond
arról, hogy munkája és áldozata bármiképen is hasznot, poziciót jelentsen a
számára. Ez a tökéletes szolgálat lesz a fehér ember nagy civilizációs müvé
nek megkoronázása és méltatlan cselekedeteinek méltó levezeklése.

A kicsinyek és elhagyatottak egyházának szerepe abban is kifejeződik,

hogy a hitterjesztés az utolsó évtizedekben sehol nem ért el olyan eredménye
ket, mint Afrika bennszülöttei között. A különböző fehér és nem fehér zsar
nokságoknak kiszolgáltatott, minden népcsoport között legtöbbet szenvedett
afrikai bennszülöttek - négerek és hamiták - megtérése olyan hirtelenül tőr

ténik, hogy ehhez mérten Közép- és Dél-Afrika nem is olyan távoli idő mulva
katolikus többségű világrésszé alakulhat át. Tanganyikában 1933-ban 430.000
volt katolikusok száma. 1946-ban már 600.000. Ugandában 1939-ben 650.000.
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1946-ban 890.000, az Aranyparton 1939-ben 165.000, 1946-ban 250.000. Az első

világháború után olyan rohamos volt az iszlám terjedése a primitív vallások
nak hódoló afrikai bennszülöttek között, hogy attól kellett tartani: Afrika az
iszlám világrésze lesz. A bennszülöttek számára könnyebb és kedvezőbb az
iszlámra való áttérés; mint az Anyaszentegyházhoz való megtérés. Az iszlám
általában csak felszínes csatlakozást kiván új híveitől. Ezeknek bizonyos val
lási törvények betartása esetén nem kell lemondaniuk eddigi varázslatos
mágikus praktikáikról, nyugodtan élhetnek celebrális kicsapongó erkölcseik
szerint, életmódjukon, szokásaikon úgyszólván semmit sem kell változtatni.
A katolikus bennszülöttnek víszont gyökeresen meg kell változtatn! életmód
ját. Szakitania kell a mágikus ritusokkal, a babonaságokkal. nem vehet részt
a kicsapongássá fajuló táncünnepélyeken, nem ihatja le magát az eszméletlen
ségig, nem élheti -kí a ka,gyományos keretek közt szenvedélyeit, nem élhet laza
nemi életet, hanem szigorú házassági törvényeket kell betartania. Tehát életét
a megtérés csak megnehezítí. Éppen az utóbbi években hatalmas arányú, töme
ges megtérés idején semmiféle anyagi előny nem származott a megtérésből.

Ezekben az években maguk a fehérhítterjesztők is a legnagyobb anvagí bajok
kal küzködtek. A brit gyarmatokon, ahol legnagyobb méretü a katolikus hitre
való megtérés. a kormányzat és a fehér uralkodó réteg protestáns. Az Egyház
ezeken a misszíós területeken sem rendelkezik kellő számú hitterjesztővel. Nem
arról van szó tehát, hogy az Egyház munkásai és a fehérek ráerőszakolják a
katolikus hitet a bennszülöttekre. Úgyszólván az utóbbiaktól indul ki a meg
térésnek színte hegyeket mozgató kívánsága. Ennek a mélységből feltörö viha
ros erejű igénynek az Egyház munkásai alig tudnak megfelelni. A bennszülöt
teket éppen a gyökeres megújulás' vágya vezeti a katolikus Egyházhoz, olyan
igény, amely a szenvedő emberiség legmélyéről jön.

A keletafrikai Uganda királya egy olyan trónnak a birtokosa, amely még
az utolsó évtizedekben az ősi "istenkirályságok" szakrális hagyományait őrizte,

Ezek a szakrális ritusok még nemrég teljesen át- meg átszőtték az ország kor
mányzatát, uralkodó és alattvalók egész életét. Ha a király ereje fogytán volt,
önként fel kellett áldoznia magát, mérget kellett vennie, hogy alattvalói kárt
ne szenvedjenek, A jelenlegi ugandai uralkodó ráeszmélt arra, hogy ez a világ
rend, amelynek ő és ősei évezredek óta hódolnak, nem egyéb, mint ködös, sej
telemszerű előképe annak az isteni világrendnek, amelyet a megváltás telje
sített be az emberiség számára. Ez az uralkodó megvallotta, hogy csak d kato
likus hit és ennek erkölcsi törvényei biztosíthatnak népe számára emberhez
való méltó életet. Különös jelenség egy valóban katolikus ország a trópusi
Afrikában, olyan ország, amelyet bennszülött uralkodója a ketolikus ' hit és
erkölcs szellemében akar átformálni és kormányozni. Mintha szemünk láttára
megvalósulna János pap országának legendája, amelynek elérésére nem egy
hitterjesztő indult az ismeretlen Távol-Keletre. Könnyen elképzelhető, hogy az
emberiségnek ezek a civilizatorikus dolgokban elmaradt kicsinyei, mint Krisztus
gyermekei, akiket különösképen magához vont, valamikor a krisztusí eszmék
megvalósítása terén egy és más vonatkozásban az emberiség tanítómesterei
lesznek.

A missztónak ez az új helyzete a nem keresztény világban azzal a köve
telménnvel jár, hogyahitterjesztő még jobban közeledjen a bennszülöttek
mindennapi életéhez és gondjaihoz, mint ahogy ez eddig történt. Nem azt ért
jük ezen, hogy az Istennek szentelt imaélet, kontemplatív lelkiélet rovására
legyen "gyakorlatias", Ez a gyakorlatiasság természetfeletti gyökerek nélkül
olyan, mint a jól berendezett lakás, amelyből éppen csak a gazda hiányzik,
s mivel gazdája nincs, szakadatlanul pusztul, az enyészet működését semmi sem
akadályozza, Minél inkább a természetfeletti világ részesei vagyunk, annál
többet tehetünk embertársainkért, annál szorosabb a kapcsolat Isten szeretete
és felebarátaink szeretete között. Charles de Foucauld Észak-Afrika legnagyobb
modern hitterjesztője. remete életet élt a sivatag szélén, teljesen elkülönülten
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a fehérek világától. s éppen ezért tudott egészen közel kerülni, a bennszülöt
tek mindennapi életéhez. Egészen és teljesen megosztani ezt az életet, de úgy,
hogy felemeljük és Krisztusban átalakitjuk: ez lesz a jövőben a hitterjesztés
nagy feladata. Ennek a kettős feladatnak: az emberi életbe való teljes alászál
lásnak és a vállalt emberi élet Krisztusban való teljes újjáalakításának a mód
szerei most kezdenek kibontakozni. Világszerte tapogatédznak a "vtlági szer
zetesség" megoldása felé, amelyben az emberi élet teljes vállalása egyesülne
a szerzetesi életforma szellemi tartalmaival. A jövő hitterjesztője alighanem
egyszerre lesz egészen Istené és egészen a világé, Isten és az emberek barátja,'
szerzetes, és a világiak sorsának tökéletes osztályosa. Ezzel azután mínden :
válaszfal megszűník a fehér hítterjesztők és a bennszülött megtértek és meg
térítendők között, s talán egykor a katolikussá vált nem katolikus világ hit
terjesztől fogják megújuláshoz segíteni a fehér emberiséget.

JOEL MEGTALÁL.JA A HANGOT

"Es az úr szól az Ő serege előtt: mert felette
igen nagy az ő tábora; merterös, aki megcse
lekszi az ő besz~dét,.," (Joel II. 11.)

Milyen haragos úszlókkal jössz felém, Isten
ts gyökereimet kiJorditod
1:S rémteli és lelkes és dühös szavakat suttogsz
Fülembe; mint egy elhomályosult Nap, megjelensz
És rettenetesen töröd 11 ködöt
Mely beborított; "álomnak lelke" ül vala
Rajtam, Most megnyílnak il végső igazak,
A fénykévében kivilágosodik az Út
S mint ébredt gyermek örömmel várt játék felé,

, Nyujtózik az erőm. Oh, megszólaltál, Isten!

Mert az élet elhorgasztó, szik napja beborított
ts idegeimből, szénvedélveímből a zűrzavar,

Aki voltam, magam ellen küzdöttem, pedig a hajlam
Feléd vopt s a kínzó vágy: megtalálni az Igazt
S az Utat, hol megelégü.l a szomjú szív,
A halálos árkokba bukó, a rémteli sivatagban.

Oh, mint nyilazod rám, nagy Igazság, szemeid!
Füstölgő, nyilt aknáidból felcsap a. láng,
Döbbentő-édes ráeszmélés: nincs könyörület!
Menned kell a végzetes úton, te újra megtalált.
Te reszkető, háborgó, örök nyugtalan,
Bizonytalanság útvesztőiben hitetlen hánykodó,
Kis napi-kényszerek előtt verten megalkuvó,
Lapuló nagy tudattal, mint szirtben lapuló patak,
Titokban hördülőn fel, felvérzett belsőd nyomorítón,
Küldetés elől futván: magad előtt bujdosó!

Be édes a megtalált Hang, mint a táplálva falt kenvér.
Iszonyatos szédülések, forgások, napok között,
Felnyilalt kis résen felbukkanó tiszta Hang!
Oh, minden hamis út .köztí tiszta, boldog elrendelés!
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