
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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az igazság és az igazságtalanság, a jó és a rossz, Isten és a sátán között folyik. Ha ezt a
küzdelmet feladjuk. akkor a keresztény hitet árultuk el. A Biblia arra kötelez ben
nünket, hogy minden tőlünk telhető módon szálljunk szembe a gonosszal és annak
minden megnyilvánulásával: az igazságtalansággal, az elnyomással, a búnnel.

Az egyházi vezetők kétségtelenül igazságosságot is sürgetnek. De annak az alapvető

igazságtalanságnak fenntartásával, amit a faji megkülönböztetés jelent. A kormány
ugyanis ígér reformokat, mintegyengedményként a tömegeknek, ez azonban nem je
lenti a társadalom alapvető igazságtalanságának felszámolását. Az igazi igazságosság,
Isten igazsága a társadalmi struktúrák gyökeres megváltoztatását kívánja, ez pedig
csak alulról, az elnyomott tömegektőlindulhat el.

Az egyházi teológia eröszakmentességet hirdet: elítéli az erőszak minden formáját,
tehát a rendőrség, a katonaság által alkalmazott erőszakot, kegyetlenkedéseket is. De
vajon egy nevezőre hozható-e az állam kíméletlen elnyomása és a nép kétségbeesett
törekvése arra, hogy megvédje önmagát? - kérdezik. Ha csak elvben és általánosság
ban ítéljük el az erőszakot, akkor semmi különbséget nem teszünk a kettő között.
"Jogosult lehet-e egyaránt erőszaknak nevezni egy nőre támadó kéjenc rabló brutali
tását, és a nő kísérletét arra, hogy védekezzék?" Természetesen ezzel nem állítják azt,
hogy az elnyomottak bármilyen eszközhöz folyamodhatnak felszabadulásuk érde
kében.

A dokumentum három hiányosságot nevez meg a hivatalos egyházi teológiában:
nem elemezték reálisan a társadalmi helyzetet, nincs megfelelö politikai áttekin
tésűk, és lelkiségük egyoldalúan csak a túlvilágra irányul, elhanyagolva az evilági
életet.

3. A prófétai teológia adja az egyedüli helyes választ ebben a feszült társadalmi
politikai-egyházi helyzetben. A dokumentum részletesen ismerteti és igazolja a prófé
tai szemléletet. A felszabadítási teológiák érveit használja fel, amikor az Ószövetségre
utal: Isten Szabadítóként jelenik meg a választott nép életében. Nem marad semleges
az elnyomással, az igazságtalansággal szemben. Jézus is a szegények és az elnyomot
tak oldalára áll. Mivel a dél-afrikai kormány alapvetöen tagadja az emberi szabadsá
got, és reformokat csak azért fogad el, hogy fenntartsa az erőegyensúlyt. a kormányt
zsarnoknak és törvénytelennek kell tartanunk - írják. De nem jogosít fel bennünket a
gyülöletre az, hogy az állam zsarnok és az Isten ellensége. Nekünk keresztényeknek
szeretnünk kell ellenségeinket. "A legtisztább szeretettöl indíttatva egyet tehetünk
csupán mind az elnyomottak, mind az őket elnyomók érdekében: hogy megszüntet
jük az elnyomást, eltávolítjuk a zsarnokokat a hatalomből. és igazságos kormányt ala
kítunk az egész nép közös javára."

A dokumentum végül a gyakorlati tennivalókat sorolja fel. Az egyházaknak semmi
olyat nem szabad tenniük, ami felhasználható a rendszer igazolására. Az imádságon
kívül tudatosan, tervszerűen és elkötelezetten dolgozni kell a gyökeres változásokért.
Végső szűkség esetére pedig az egyházaknak is csatlakozniuk kell az állampolgári
engedelmesség tudatos bojkottjához. Mindez nem csupán az elnyomottak erkölcsi
kötelessége, hanem az egyházaké is, amelyeknek minden áldozatot meg kell hozniuk
az igazságos és szabad társadalmi rend eléréséért.

L. L.
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