
Megosztott kereszténység - Dél-Afrikában

"A faji megosztás (apartheid) eszményeivel és gyakorlatával tokéieresen ellentetben
állnak azok az ígéretek, amelyeket Isten a világnak és egyházának iett. Ezek a szegé
nyeknek jó hírt, az elnyomottaknak megváltást hoznak - a jogok megragadasaért. az
emberiség és a közösség szétrombolásáért pedig Isten büntetésér Igérik."

A Református Világszövetség 1982. évi ottawai nyilatkozata nem enged kibúvót.
"Bizonyos helyzetekben az egyház hitvallásának egyértelmű határvonalat kell húznia
az igazság és a tévedés között. Jézus Krisztushoz való hűsége arra késztetheti az egy
házat, hogy visszautasítsa egy jogtalan és elnyomó kormány igényeit, és hogy rnind
azokat a keresztényeket, akik az elnyomóval együttműködnek, nvilvanosan lelep
lezze."

"Kijelentjük, hogy az apartheid bün; hogy erkölcsi és teológiai igazolasa az evangé
lium kiforgatása; és mivel ez az Isten szavának kijáró engedelmesség következetes
megtagadása, teológiailag eretnekség."

Ugyanekkor a Református Világszövetség közgyűlése a dél-afrikai fehér református
egyházak tagságát felfüggesztette (azok az Egyházak Világtanácsából hasonló ellen
tétek miatt már korábban kiléptek). Végül pedig a Református Világszövetség elnö
kéül Allan Boesakot választották, azt a fekete egyetemi lelkészt, akinek a dél-afrikai
fehér református egyház (Nederduitse Gereformeerde Kerk) valamivel később meg
tartott zsinatán megszólalnia sem volt szabad, és aki a polgári életben éppúgy másod
rangú állampolgár, mint minden más nem fehér börü lakos.

Dél-Afrika fél európányi területen (1221 037 km-) 31,0 (1982) millió lakossal Afrika
gazdaságilag egyik legjelentösebb országa. Lakóinak 70,2 százaléka néger, 16,8 száza
léka fehér. 10,1 százaléka mulatt, 2,9 százaléka indo-pakisztáni, A hivatalos - bár min
den tényalapot nélkülözö - tétel szerint a 17. században egyidejűlegkezdödött a fehé
rek bevándorlása Európából és a négereké az északibb területekröl. Eszerint ma a
dél-afrikai "fekete és fehér törzsek" egyaránt öshonosak.

A Holland KeIetindiai Társaság 1652-töl hozott ide telepeseket, akik 1795-től kezd
ve évszázados harcot vívtak az angol gyarmatosítás ellen. A brit uralom meg tudta
szüntetni a rabszolgaságot (1833), mélyrehatóan átalakította a közigazgatást és a jog
rendet, és a holland (afrikaans) mellett hivatalos nyelvvé tette az angolt - dc nem
tudta átalakítani a fehér társadalmat. Az 191O-ben megalakult Dél-afrikai Unió kez
dettöl fogva .fajvédö" politikát folytat. Az 1913. évi "bennszülött főldtörvény" meg
tiltja a négerek földvásárlását és földbérletét az ország területének 89 százalékán, és
megteremti a "bennszülött-rezervátumokat". Az 1925. évi "bértörvény" kettos bér
rendszert állapít meg a fehérek és a négerek munkájára. 1929-ben a Nemzeti Párt
vezetője, Hertzog generális a .fckete veszély" jelszavával nyeri meg a parlamenti
választásokat - amelyen persze négerek nem szavazhattak. Az 1961-ben kikiáltott köz
társaság azután minden nemzetközi tiltakozás ellenére államisága alapjává teszi a faji
megkülönböztetést.

A mai hivatalos politika, a ku ltú rak külonbözoségét állítva, a fehér és fekete népes
ség területi elhatárolására törekszik, "elfedve azt a tényt, hogy az elkülönített fejle
dés egy fehér uralkodó réteg hatalmának van alávetve" - amint a katolikus püspöki
kar 1957. évi körlevele megállapítja. Az apartheid a rabszolgaság modern formája. A
dél-afrikai gazdaság nem nélkülözheti az olcsó fekete munkaeröt. Ám a rendszer min
dent elkövet, hogy a határ ej ne mosódjon. A munkába menetelhez más jármű - más
busz, más vasúti kocsi -, más vasúti bejárat, más vágányról való felszállás van elöírva
a fehéreknek, mint a négereknek. A munkahelyre más kapun léphetnek be, ott más
büfét, étterrnet, WC-t használhatnak. A kórházban külön osztályra viszik öket s a látu-
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gatási napok is eltérőek. Feketék nem mehetnek a fehérek parkjaiba, s nem ülhetnek
le az utcán a fehéreknek fenntartott padokra. Külön áll az azonos hitű négerek és
fehérek temploma.

Mindezen megkülönböztetés a fehér gazdaság számára értékesnek minösített em
bereket sújtja, akik a szigorúan ellenőrzöttelövárosokban (ilyen például az 1,4 millió
lakosú Soweto) élnek. A négerek többsége - mindenekelött az idősek, a gyermekek, a
szakképzetlenek és a nők zöme - "nemkívánatos elemnek" minősül. E mintegy 6--7
millió ember számára az "elhatárolás" kényszeráttelepítést jelent olyan területekre,
ahol nincs munkaalkalom, nincsen megművelhetőföld, alig van egészségügyi ellátás,
oktatás stb. A hivatalos kifejezés szerint "felesleges emberek" deportálásával a fehér
kormány végső megoldásra törekszik. A négerek gyakorlatilag jogtalanok. Szerveze
teik zöme be van tiltva. Egyébként jogvédelemre alig számíthatnak. Ha pedig el
vesztik önuralmukat és tiltakoznak, a rendőrség teljes brutalitással és modern fegy
verzettel üt vissza. A puszta gyanúsításra letartóztatottak kínvallatása azután - az
Amnesty International adatai szerint - éppúgy állandó gyakorlat, mint a politikai
foglyoké. A kormányjelentés a bebörtönzöttek igen magas "öngyilkossági" arányáról
beszél.

Dél-Afrika "keresztény" ország. Lakóinak négyötöde (1980: 79,2%) keresztény. A
vasárnapi templomba járók aránya 40 százalék, az esetenként templomba menöké 80
százalék fölött van. Az apartheid azonban próbára teszi és többszörösen megosztja a
kereszténységet. A holland nyelvu fehér református egyházak - mintegy 2,5 millió
hívővel - kezdettől támogatják és bibliai érvekkel igazolni próbálják a faji elkülöní
tést. Az angol nyelvu protestáns, anglikán és katolikus egyházak elvben ellenzik a
diszkriminációt, de híveik tekintélyes része vallásától függetlenül alakítja ki társa
dalmi-politikai magatartását. A bennszülött egyházak száma 19B-ban 30, 1955-ben
1286, 1960-ban 2200, 1980-ban több mint 3000. 1980-ban az össznépesség ötödrésze
(21,9 százalék), 2000-re egynegyede (25,5 százalék) tartozik híveik közé. Gyors tér
nyerésük okai között nemcsak a törzsi vallások elemeinek átvétele és nem egy eset
ben a többnejűség elfogadása, hanem a faji ellentét kihasználása is szerepel. Így
ugyancsak nehéz az ökumené: az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa csak a keresztények
felét tömöríti. Ezen túl a faji egyenlőség kérdésében egy-egy egyházon belül is fe
szültségek vannak. Az apartheid elleni harc legerősebb szószólói mégis az egyházak, a
teológusok, a papok. Ezzel szorosan összefügg mind nemzetközi elismerésük - így
Albert Luthuli és néhány évre rá Desmond Tutu Nobel-békedíja -, mind otthoni ül
döztetésük. Az elmúlt másfél évtizedben több tucat egyházi vezetőt toloncoltak ki
Dél-Afrikából, s nem keveset zártak be vagy internáltak. Dél-Afrikát 1488-ban a por
tugál - és katolikus - Bartholomeo Diaz fedezi fel. Ám a katolikus vallás gyakorlatát
1652-ben a holland hatóságok megtiltják. 1804-ben az angol kormányzó elrendeli a
vallásszabadságot, az 1805-ben ide érkező három katolikus papot viszont alig egy év
re rá elűzi. Az 1818-ban megalapított apostoli vikariátust csak 1838-ban sikerül - egy
Nagy-Britannia által elfogadott - helynökkel betölteni. A Dél-afrikai Unió 1951-ben
vált 4 érsekséggel és 26 püspökséggel önálló egyháztartománnyá. Ma a fiatal katoli
kus egyház a leggyorsabban növekvő egyház. Több mint kétmillió híve van. 577 elemi
és 170 középiskolát tart fenn, mintegy ISO ezer tanulóval. 53 kórház és szociális ott
hon, 92 orvosi rendelő, 32 árvaház, 26 óvoda és 125 egyéb intézmény alkotja szociális
intézményeinek hálózatát.

A Dél-afrikai Püspöki Kar 1972 óta tíz körlevelet írt a faji megkülönböztetés ellen.
Mégis sokan fájlalják, hogy erre csak ilyen későn került sor. Ráadásul az egyházi
intézményekben sem sikerűlt az apartheidet mindenütt felszámolni. A püspökök, pa
pok, apácák nagy többsége fehér. Egy részük gyanakodva nézi színes bórú társaik
részvételét nyilvános tiltakozásokban. Igaz, hogyafeketékkel való teljes közösségvál-

544



lalás sem ritka, mint például a domonkosoké, akik rnindenűket eladva egy néger
elővárosba költöztek, a szegények, alkoholisták, prostituáltak szomszédságába. Pro
vinciálisuk 1984-ben nem fogadta el generálissá választását, mert jelenlegi feladatát
fontosabbnak ítélte.

Az 1108 pap rnindegyikére 1937 hívő ellátása jut (Magyarországon 2097 hívőé). A
165 papnövendék nem kevés (lOD OOO katolikusra 7,69 szeminarista jut; nálunk
ugyanez az arány csak 4,2), de aligha biztosítja a jövő lelkipásztorkodását. A távlati
tervek egyre inkább a szerzetes testvérekre (369 fő) és nővérekre (3667 fő), a diakó
nusokra, a világi rnisszionáriusokra (749 fő) és a világi hitoktatókra (6457 fő) számí
tanak. Munkájuk előkészítésébennagy jelentősége volt a durbaní érsekség 1969. évi
egyházmegyei zsinatának. Jelenlegi tevékenységüket két szerv: a Dél-afrikai Katolikus
Világiak Tanácsa és a Világi Apostolkodás Bizottsága segíti.

Dél-Afrika kereszténysége megosztott és óriási problémákkal kűszködó közösség.
De úgy tűnik, ez az egyedüli erő, ami a féktelen terrort és a vérontást mérsékelni
tudja. És alighanem az egyházak jelentik az egyedüli intézményt, amely segítséget
nyújthat egy - mindegyik népcsoport számára egyaránt - emberibb jövő kialakítá
sában.

T.M.

A Kairos dokumentum

Százötven. a kulonbözo keresztényegyházakhoz tartozó teológus (köztuk husz kato
likus) szenvedelves hangu kiáltványt tett kőzzé 1985 szeptemberében Dél-Afrikában.
Itt az Istentol adott kellő idő C,kairos") - hogy kimondják az igazságot. Az apartheid
nek vcgct kell vetni: a nepesség fekete és keresztény többsege nem turheti tovább a
te rrort, a kegyetlenségeket, az embertelen megkülönböztetést feketék és fehérek
kőzott.

Az egyházak maguk is megosztottak. Egy fehér egyház és egy fekete egyhaz él egy
mas mellcu mindegyik felekezetben. A halálosra fordult politikai konfliktusban ke
resztények allnak mindket oldalon.

A dokumentum háromféle teológiát különböztet meg. Az első kettőt határozottan
elveti, s a harmadiknak elfogadására szólít fel mindenkit

L Az "állal/zi teolágia" megpróbálja igazolni a faji megkülönböztetést, a társadalmi
igazsagtalanságot, a fennálló totalitárius hatalom jogosultságát. Istenük az állarn. a
"törvenyt és a fennálló rendet" próbálják igazolni a Biblia felhasználásával is.-\ Ke
resztenyeknek azonban az igazsagos törveny és a helyes rend megteremtéseén kell
kuzdcniuk. a hatalom által szentesített elnyomásba nem nyugodhatnak bele. Az al
Iam a "kommunista" bélyeget mint a gonoszság jelképét süti rá rnindazokra, akik
nem értenek egyet hivatalos ideológiájaval. A kiáltvány az állami teológia Isten-képét
egyenesen "Antikrisztusnak" nevezi, hiszen nem egyszeruen elvetik Istent, hanem egy
maguk számara gyartott vallás nevében élnek vissza az igaz Isten nevével.

2. Az "egvháú teologia" az egyházi vezetők kijelentéseiben tükröződik, akik komp
romisszumos megoldást keresnek, mikőzben a kiengesztelődésre, az ígazságosságra
es az erőszakmentességre hivatkoznak.

A kiengesztelődésre buzdítás mélyen kercsztényül hangzik. Ebben az esetben azon
ban nem lehel szó kiengesztelődésről - állapítja meg a dokumentum -, hiszen a harc
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