
SZAZl!:VES A ZAIREI KATOLIKUS
EGYHÁZ

Ez év pünkösdjén ünneplik a zairei
katolikusok eg:l'házuk alapításának cen
tenáriumát. Száz évvel ezelőtt nyitották
meg míssziójukat a Fehér Atyák Mule
wa-ban és egyidejűleg a Szenelélek
misszionáriusok Bomá-ban. (A két hely
ség között akkora a távolság mint
Stockholm és Nápoly között.)

A hatalmas közép-aíríkaí ország - kö
rülbelűl negyvenszer akkora mint Ma
gyarország - az elmúlt száz év alatt
nyolcvan évig belga gyarmat volt, füg
getlenségét \1960-ban nyerte el. Az ot
tani egyház ma az afrikai katolicizmus

• legvirágzóbb, Iegdinamíkusabb hajtása.
Néhány adat: A lakosság 44%-a, vagyis
11 mülíó. katolikus, Az egyház, mínt in
tézmény, teljesen "afrikanizált": a püs
pöki konferencia 51 tagja közül ma már
csak kilenc európai. A klérus vonalán
még nem ilyen örvendetes az arány:
2037 európai, ,fehér' egyházmegyés pap
ru még csak 719 zairei jut - de a papi
hivatások száma évről évre növekedik.
Jelenleg a szemináríumokban több mint
700 kispap készül papi hivatására. A
legfontosabb' azonban a hívek aktív,
cselekvő részesedése az egyház életében.
A katechumenátus intézménye virágzik,
nagyon sok helyen a paphiány követ
keztében laikusok (férfiak és nők) szer
vezik az Istentiszteleteket. a közösségí
szolgátatásokat, az önsegélyezést. A zairei
katolikusok "felnőttek", kikerültek a
missziós "paternalizmus" gondolkodásá
ból és maguk vették kezükbe sorsuk irá
nyítását. Az evangélium magjai itt ter
mékeny földre hullottak és különösen
három területen szökkermek szép erős

szárba a magok:
a) A teológia területén. A kínshasaí

Teológiai Fakultás munkája megterem
tette az új afrikai teológiai gondolko
zás alapjait: a keresztény üzenet he
lyét Afrika sajátos kultúrájában.

b) A Iíturgía területén. A "zairei mí
se" ma már fogalom és élmény mind
azoknak, akik azon részt vesznek. A
"zairei rítus" a Szeritlélek érthető üze
net.e az anyanyelven. és a sajátos kul
túrán keresztül. A zairei liturgia hű az
evangéliumi értékekhez, hűségesaz egye
temes egyházliturgiának belső természe
téhez és végül mereven kapcsolódik az
afrikai és a zairei vallási és kulturális
hagyományokhoz. A formális elemek
nem nyomják el a szakramentálís lénye
get, hanem kísérik, és így a míse való-

418

ban "ünnep" lesz az afrikai ember szá
mára.

A zairei mise formális elemeihez tar
tozik először is a beszéd: akár prédiká
ció, akár új liturgikus szövegek S2JéP.
stílusos-- ismétlése, Nem ritka a zairei
rítusban a közmondás, a találós kérdés.
sőt a mesei-narratív elem sem! Fontos
helyet foglal ebben a liturgiában a gesz
tus. Aki átélt ilyen misét, szinte felfe
dezi "testének nyelvét": nemcsak az
összetett kéz, hanem még inkább a szár
nyásan kiterjesztett, a felemelt, a lebo
csátott kar, a taps, az ujjal mutatás
formájában - mindez az afrikai ember
számára az "ünnep" gesztusaihoz tarto
zik. Ugyancsak lényeges formai elem a
tánc. A mi körmenetünkből Afrikában
tánc lesz; ritmusos, lejtett, örömteli kö
zeledés az oltárhoz, Pap, segédlet, mí
nistránsok táncolva vonulnak be a temp
lom f'öajtaján s körültáncolják az oltárt.
míg a hivők tapsolva, ritmusosan haj
longva kísérik őket. Megjelennek a zairei
liturgiában a tárgyak is: több helyen
szokás a munkaeszközöket (kalapácstól
a könyvíg) elvinni a misérc - ott a
felajánláskor felmutatni! Végül fontos
formális elem még az öltözet. A celeb
ráló pap ünnepi, törzsfőnöki öltözékben
majombőrös süvegben. segédlete a törzs
főnököt megillető testőri ruhában, a hí
vek pedig népviseletben vesznek részt
a mísén: A zairei mise általában két-há
rom óráig tart, de nem lesz belőle szek
tás extázis (Kinshasa nem Harlem lj ,
hanem mértéktartó (és mértéket adó)
ünnep, mely a mise után is folytatódhat.
A résztvevők csodálatosan szép éneke
ket énekelnek - általában könyv nél
kül, több szólamban, tam-tam dob és
pengetős hangszerek kíséretében.

cl Végül szárba szökkent az evangé
léumí mag a keresztény közösségi élet
termetén. 'A báziscsoportok nemcsak a
nagyvárosok peremkerületeiben virágoz
nak, hanem a Ialvukban is, az ország
legeldugottabb résrein is összejönnek
családok és a katekista (férfi vagy nő)

vezetésével, közösen imádkoznak, éne
kelnek, olvassák és magyarázzák az
evangélíumot. A "lelkipásztorkodást" •
tehát nagyrészt maguk a hívek végzik,
a pap csak "guide" vagyis vezető, és
csak a számára fenntartott szentségek
loiszolgáltatását, illetve a mísét végzi. A
keresztelés, a prédikálás, a klasszikus
értelemben vett igehirdetés, az áldoztatás
ma már a felnőtt zairei hivő számára
termésretes dolog. Ugyanúgy természe
tés, hogy a lelki fejlődés elválaszthatat-



lan az anvagí-kulturális fejlódéstől. A
báziscsoportok nagyon sok helyen mező

gazdasági termelőcsoportok. hitelszövet
kezetek, szomszédsági önsegélyező cso
portok is, Szerepűk a falvakban példa
mutató, különösen ott, ahol a kereszté
nyek még kisebbségben vannak. A szo
ciális és gazdasági problémák. közös
megoldása, a helyi kezdeményezések az
életszínvonal javítására egyúttal evan
gelizációs feladatok is. A zairei katolikusok
számíthatnak a kűlönböző európai és
nemzetközi segélyszervezetek támogatá
sára, - de a segítségnél mindenhol ér
vényesül a "segítés az önsegítésre" elve.
A kínshasaí Fejlesztési Iroda (Bureau
pour le développement) koordinálja a
segélyezést, minden segélykérés ide fut
be és innen osztódnak szét a pénzek is.
Az igazságosság és rnéltánvosság meg
kívánja, hogy a [avak egyformán legye
nek elosztva; minden kérelmet szigorúan
telülvízsgáfnak, javítanak, ellenőriznek.

!\ helyi viszonyoknak megfelelően van
ahol a betegszállító repülőgép vásárlását
engedélyezik, de előfordul, hogy csak
kerékpárt kap a nagyvárosi katekista!
.~ zairei katolikusok már nem törzsi fo
galmakban gondolkoznak. A "testvér"
szó nemcsak az azonos törzsbélit illeti,
hanem elsősorbana .hít-testvért', A zairei
katolikus egyház példát rnutat a hagyo
mányos, reakciós és rasszista' törzsi
-társadalmi keretek lebontásában, az or
szág demokratizálásában és anyagí-kul
turálls fejlesztésében.

Az afrikai kontinens az egyház szá
mára ötven évvel ezelőtt még míssziós
terület volt. Az afrikaiak - ahogy ezt
VI. Pál pápa mondta Kampalában 
most önmaguk misszionáriusaí lettek!
Talán nincs messze az az idő sem, ami
kor majd Afrika küld mlsszionáríuso
kat a többi elkereszténytelenedő világ
részbe. Ha Zaké-ban például a papi
hivatások száma továbbra is ilyen dína
míkusan fejlődik - valószínű, hogy ez
az ország fog mísszíonáríusokat küldeni
a környező afrikai országokba, ahol a
hivatások hiánya égető probléma. Afrika
lázasan Icutatja önmagát, keresi gyöke
rét, amelybe oly kíméletlenül csapott a
kolonializmus baltája. A zairei egyház
részt vesz ebben a teremtő útkeresésben
az azonosság (identitás) és az eredetiség
(autenticitás) hangsúlyozásával. Végső cél
egy új afrikai társadalom megteremté
se. A jelenlegi államhatárok nem felel
nek meg az etnikai adottságoknak ; kü
lőnösen a Sahel-Zónában, de az egyen
Iítői Afrika államainál is az országhatár
hagyományos törzsi. etnikai területeket

szel ketté. Addig is, amíg a határproblé
mák békés úton rendeződnek- a biafrai
és a kataagai háborúk nem vezethettek
a megoldás útjára - fontos egy új tár
sadalmi tudat kialakulása, mely túlmu
tat a törzsi gondolkodáson. Ezen mun
kálkodik eredményesen a zairei egyház.

,Az új afrikai társadalom megteremtése
politikai, ideológiai, kulturálís és vallá
si síkon azt is jelenti, hogy az idegen
uralom nyomait el kell tüntetni. Ez vo
natkozik az Egyházra is. A zairei egYlház
például elfogadta a mobutízmus prog
ramjának azt a részét, amely az euró
pai eredetű keresztnevek "zairizálását"
követelte. Mátondó püspök, a basanku
su-i egyházmegyében elsőként keresztelte
híveit eredeti afrikai, zairei nevekre. Az
ő neve például azt jelenti Matondo =
az Isten ajándéka. Véleménye szerint
teljesen elhibázott volna, ma a husza
dik században az afrikai keresztények
nek a második-harmadik században éIt
görög és római szentek nevét adni. Van
nak már afrikai szentek és vértanúk is!
A név leülönben is az afrikai ember
szemében - még jobban mint nálunk
- tulajdonságot, életprogramot jelent.
Mért ne keresztelhetnék ott az ifjú ke
resztényeket ilyen nevekre mint például:
bízzál Istenben, reményed az üdvösség.
kiálts Istenhez, keresd az igazságot stb.

A zairei egyház nem akar kívülről ka
pott kultúrjavakkal élni, hanem saját
kulturálís örökségét akarja újrafelfedez
ni.

A százéves évforduló az úgynevezett
második evangelizáció (hiszen a Zaire
folyó torkolatánál portugál misszionáriu
sok már a tizenhatodik században hir
~tték az igét) a misszlók munkájának
továbbfejlesztését. új formával és tarta
lommal való töltéset Jelenti. Az egyház
afríkanizálása tulajdonképpen nem más.
mint az evangélium elmélyítése. Afrika
és Zaire művészí, kulturális társadalmi
értékeit fel kell fedezni és az egész ka
tolikus világ közkincsévé tenni. A sajá
tos afrikai teológiai gondolkodás kíala
kítását az inkulturáció gyűjtőfogalmá

ban lehet a legtalálóbban meghatározni.
Az inkulturáció egy állandó erőfeszítés.

hogy Jézus örömhírét egy bizonyos kul
túrában elterjesszék, Míg az inkarnáció
(a missziók rnunkája) magvetést jelen
tett, addig az inkulturáció a palántázást
[clentí. A magok útra, útfélre, tövisek
közé és szíklára eshetnek, a palántálonak
viszont jó termőtalaj kell, öntözés, ál
landó gondozás, hogy gyökerei erősöd

jenek és szárba szökkenjenek, Az in
kulturáció végeredményben Jézus külde-
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tésének átültetése az afrikai földbe. Az
új .ínkulturált' afrikai kereszténység
nem azonosul az afrikai kultúrával, ha
nem azon keresztül jut kifejezésre.

Az evangélium szocío-kulturálís világa
a római birodalom volt, a középkoré az
európai feudalizmus, az újkoré a kapi
talizmus és a szocializmus. Napjaink
ban azonban a modern világ szocío
-kulturális képlete sokszínű mozaík, Az
egyház az aggiornamentóval felvetette a
kérdést: egység a pluralizmusban, vagy
pluralizmus az egységben? Az egyház
egysége, katolicitása kétségkívül Isten
akarata - de ugyanakkor Isten akarata
a kultúrák, fajok, népek sokfélesége,
pluralizmusa is. Az évszázad feladata
marad ennek a kettősségnek feloldása
és a helyes szintézis megteremtése. A
zairei egyház célként tűzte ki maga elé
a szantézis keresését.

A kereszténység inkarnációja száz év
vel ezelőtt kezdődött Zaire földjén. Az
inkulturáció még; alig húszéves múltra
tekinthet vissza. Krisztust azok az euró
paiak hirdették, akiknél az Ige már
ezerkilencszáz éve elhintődött - hol jó.

BÚOSÚ PERNYE ANDRASTÓL

Azok nevében búcsúzunk tőle, akik
hallgathatták előadásait a Zeneakadé
mián. Hetente kétszer; pontban négy
kor vagy hatkor a teremben ült már
és várta a résztvevőket, többnyire füst
felhőket árasztva maga köré. Egy-egy
kérdés kifejtése aztán újabb cigarettát
csalt markába, olykor megállt, s lendü
tetes csuklómozdulattal gyújtott rá.

Minden szava, mozdulata jellegzet~

volt, ez is. Az ott ülő gimnazisták, főis

kolások, egyetemisták, sőt, nyugdijasok
a másfél óra minden mozzanatát ele
venen megőrizhették, "meghosszabbít
hatták". Olyan teret tudott teremtení,
melyben a gondolatok tovasugároztak,
kinek-kinek addig, ameddig engedte
vagy akarta. Eleinte mindannyiunkat a
"tárgy": a zenei ismeretszerzés vonzott
ezekre az előadásokra, később meg
mindinkább maga az "alany", a tanár,
aki azonban személyével sem a zenét
nem fedte el. sem azt, amit a zene is
csak közl,etít. Közvetítő szellem volt,
ezért könnyed és szabad.
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hol rossz talajban. Zaireban a kezdet
ben szükségszerűen egy európai for
májú kereszténység terjedt el. De saj
nos ugyancsak az európaiak hozták a
kolonializmust is. amelyegyidőben az
egyház térítésével krzsákmánvolta en
nek a földnek a lakosságát. Az
egyház és a kolonálls hatalom azo
nosultak a bantu pszichében és
sajnos sokszor a valóságban is. A
fehérek kultúráia, hatalma és a
fehérek egyháza Idegen testként ta
padt a kontinensre. Nem kell tehát
nagyon csodálkozni azon, hogy ha pél
dául egyes szektákban (mint a Kimban
gízmusban, mely egy számottevő ke
resztény-bantu szekta Zaire-ban) az ör
dög; színe a fehér és a jó anzvalé a fe
kete!

A kereszténység immanens dinamiká
jának és a Szeritléleknek köszönhető,

hogy Zaíré-ban a kolonializmus eltű

nése ut.án az egyház nemcsak a helyén
maradt. hanem átalakult. f'eilődőtt és
milliók reménysége lett.

BANGÖ JENO

Ugyanakkor éles és megterhelt elme,
aki folyvást belemetszett a dolgokba.
Ahogy egyetlen pattintással gyufáján:
úgy lobbantott világosságot másoktól
sokszor csak körültapogatózott kérdések
ben. Elemzéseinek horízontját csillapít
hatatlan érzékenysége feszítette tágassá,
hat könyvben, ,több száz cikkben és ta
nulmányban vonultatva föl mindazt a
fogyhatatlan ismeretet, melyet rövid
életében gyűjtött egybe. Érzékenysége,
nyitottsága szerezte tisztelőit rádióban,
televízióban, Zeneakadémián. Módszere
nem a fokozatos elmélyülés volt, ha
nem egy-egy mélység fölötti körözés.
Ívei, zuhanásai sokszor merésznek bizo
nyultak, nem homály vagy köd, hanem
a szintkülönbségek miatt. Humorában
tiszta gyermekként, iróniájában pokol
járt aggastyánként rögzült meg sze
münk elútt, mi/cor az utolsó l~örözéssel

halálra zúzta életét, ezerkilencszáz
nyolcvan április negyedikén.

1928. november 19-én született Új
pesten. Édesapja gépészmérnök, majd
a gazdasági világválság után számos
foglalkozást próbál. A háborús években


