
Élő világegyház

Maláj aggiornamento

"Úgy gondoljuk, a világi híveket fel kell készíteni a mélyebb keresztény elkötelezödésre"
- szöl a malaysiai püspökök 1975 novemberi pasztorlevele, ami az ,,Aggiornamento
1976"-ot meghirdette. Az aggiornamento, a megújulás, egy augusztusi, egyhónapos
program neve lett. Erre az időre a püspöki kar és az egész papság lelkigyakorlatra gyűlt

össze: saját belső megújulásukra és "hogy felkészítsék a híveket a pap távollétére".
"Tisztában vagyunk azzal - írják a püspökök -, hogy radikális lépésnek tűnhet egy
szentmise nélküli hónap. De talán éppen erre van szükség ahhoz, hogy a katolikusok
felébredjenek és hogy megértsék hitük és a keresztény értékek valóságát." Erre a hónapra
persze készülni kellett. 1976 augusztusa azután egyszerre volt "a kísérlet" és egy hosszú
fejlődés megindítása.

A sürgetett közösségí, teológiai és lelkipásztori megújulás négy fő területen kezdett
kibontakozni. Augusztus első hetében a maláj katolikusok azzal a társadalmi, gazdasági,
politikai környezettel foglalkoztak, amelyben az egyének és az egyház keresztény
küldetésüket megvalósíthatják. Az első eredmény a katolikusok társadalmi érzékenysé
gének felfokozása, a nyilvános jelenlét és szerepvállalás keresztény értelmének felisme
rése. A második célkitűzésés azóta már eredmény: a bázisközösségek megerősödéseés az
egyházi struktúrába való beépülese. A harmadik fejlődési irány az egyházszervezet
átalakulása, a helyi egyház öntevékenységének fokozása és a különbözö szintű keresztény
közösségek igényeinek megfelelő szolgálatok intézményesítése. Ezzel kapcsolatos a
negyedik megújulási terület is, a világiak szerepenek újragondolása és újrarendezése.

Malaysia keresztényei nem könnyű feltételek között élnek, de az új lendület kétségte
len. Az 1976. évi "aggiornamento"-t azóta újabbak követték. Az önvizsgálat és az egyház
jövőjének tudatos tervezése gyakorlattá vált.

Malaysia dél-kelet-ázsiai szövetségi állam. Területe három és félszerese Magyarországénak
(329 ezer km-). 14,5 millió (1982) lakosának közel fele (41 %) maláj, egyharmada (36%)
kínai, egykilencéde (11%) indiai eredetű, egynyolcada (12%) különbözö helyi népek és
törzsek tagja. Malaysiagazdasága évek óta gyors ütemben fejlődikAz egy főre jutó jövedelem
nagysága szerint Dél-Kelet-Ázsiában csak néhány leggazdagabb ország (pl. Japán, Korea,
Tajvan,Singapore ) előzi meg. A korábbi brit gyarmati megosztás maradványaként a gazdasági
hatalom a kínaiak, a közigazgatás és a politikai hatalom a malájok kezében van. Mivel pedig az
etnikai határok egyúttal vallásiak is, ez a valláspolitikát is meghatározza. Az 1957. évi
alkotmány 3. §-a szerint "Malaysia vallása az iszlám". A muzulmánok a legnépesebb
közösséget. de csak a népesség felét (49%) alkotják. A konfuceanizmust követi a lakosság
egynegyede (25%), a hinduizmust és a buddhizmust 7-7 százalék A keresztények száma
ennél is kevesebb (1970: 5,4; 1980: 6,2?{,), de növekszik és az ezredfordulóra minden
bizonnyal a hindukét és a buddhistakét meg fogja haladni. A legnagyobh keresztényközösség
a katolíkus, 1970-ben 301 ezer, 1980-ban 430 ezer hívővel. A jelenlegi növekedési ütem
mellett 2000-re ez a létszám majdnem megkétszereződik.

A katolikus egyház társadalmi szerepét két tényező korlátozza: kisebbségi helyzete és az
iszlám. A király és a szövetségí kormány feje csak muzulmán lehet. Bár az alkotmány szerint
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vallásszabadság van, de beiktatásakor az államfő megesküszik "az iszlám védelmére", és
ugyancsak az alkotmány tiltja a muzulmánok körében minden más vallás tanítását és
terjesztését. Amaláj nyelv egyedül hivatalossá tétele óta a mohamedán párt és több muzulmán
mozgalom az "egy nyelv, egy vallás, egy nemzet" elv értelmében iszlám államot követel, ahol
más vallású legfeljebb másodrangú állampolgár lehetne. Ebben a környezetben a katolikusok
viszonylagos békéjét évtizedekig az biztosította, hogy távol tartották magukat a közügyektől s
csak saját egyházukkal törödtek Az egyház pedig az ima, a szeurségek és a jótékonyság
intézménye volt. A zsinat nyomán a maláj egyház irányt váltott: "lelki jóléti intézményböl" élő

közösséggé és mindenki szolgálójává kezdett formálódni. Eközben úgy vélte, hogy tanítása az
élet értelméről, a bűn hatalmáról és a megváltásról mindaddig nem hiteles, amíg nem
foglalkozik az éhség, az egyenlőtlenség, az előítéletek kérdéseível. Hivatásának ilyen
értelmezését azonban a muzulmánok .mísszíös taktikának" minösítik, A kormány pedig saját
ügyeibe való beavatkozásnak tartja, ha bárki emberi jogokról, munkakörülményekröl,
bérekről, inflációról vagykörnyezetszennyezésről beszél. Szerinte mindez "politika", amiről
csak illetékes politikai testületnek szabad szölnía,

A katolicizmus társadalmi tevékenységének tudatos előkészítésétMalaysiában három
szakintézmény szolgálja. A Lelkipásztori Intézet főleg a lelkipásztorkodás fejlesztését és
világi munkatársak felkészítését és továbbképzését tartja feladatának. A Püspöki Kar
Társadalmi Tevékenység Intézete az egyház szecialis és kulturális munkáját tervezi és
szervezi - az ország többi, nem muzulmán vallásközösségével együttműködve.Az 1976
ban kezdődőmegújulás során világi katolikus értelmiségiek alapították a Katolikus Kutató
Intézetet. Ez a központ az egyházon belüli, valamint a katolikus egyház és a más vallású,
vagy a profán környezet közötti kapcsolatokat és párbeszédet próbálja ápolni. A három
intézmény rnellett egy sajátos "program" a hívek összességének szöl, az egyház egészét
mozgósítja. Több mint harmincéves gyakorlat a "Böjti Hét". Ilyenkor nemcsak adományo
kat gyűjtenek a rászorulök számára, hanem minden egyházközség előadásokat, rendez
vényeket szervez annak bemutatására, hogy egy jómódú országban kik szerivednek
szükségct és rniképpcn lehet segíteni nekik.

A megújulás másik fő iránya a közösségivé válás. E!,'Y malaysiai tanulmánya bázisközös
ségek négy fajtáját különböztcti meg. A plébániai közösségek az egyházközség életerejét
és önállóságát biztosítják: a hitoktatás végzésével, a liturgia formálásával, közösségi és
kulturális események rendezésével. Vannak olyan közösségek, amelyek a szellemi, lelki és
műveltségbeli fejlődést és nevelést tekintik feladatuknak. Munkájukba egyaránt beletarto
zik a társadalmi és politikai tájékoztatás és a gazdasági fejlesztés elősegítése (pl.
faluépítési, öntözésí, termelési programok útján). A karizmatikus közösségek a keresztény
örömöt hordozzák. Akik számára az előbbi közösségek túlságosan szervezettek vagy túl
racionálisak voltak, gyakran találnak otthonra a gyorsan terjedő karizmatikus rnozgalom
ban. Végül a bázisközösségek negyedik típusa elsősorban tagjai lelki megújulására
törekszik. Malaysia egyes részein, ahol a katolikusok koncentráltan élnek, a bázisközös
ségek az egyházi szervezet fontos építőkövei. Éppoly fontosak, mint a hierarchia, vagy a
szcrzctcsrcndek, vagy az egyházi intézmények hálózata: Ahol ellenben a katolikusok
szórványban élnek és nincsenek sem szerzetek, sem intézmények és pap is csak nagy
ritkán, repülőn tud odalátogatni, ott a bázisközösség maga az egyház.

A közösséggé szervezödéssel az egyházszervezet is átalakul. A hivatásos hitoktatók és
világi lelkipásztori munkatársak száma ( 1982-ben 995) majdnem négyszer annyi, mint a
papoké (226) és több, mint a papoké, szerzetestestvéreké és nővéreké összesen (930). A
világiak szcrepét tovább növeli, hogy a plébániák ügyeit a legtöbb helyen a közösségek
képviselői és az egyházközség által választott nők és férfiak döntik el és intézik. A papság
feladata, a szentségek közvetítesc mellctt mindenekelött a közösségi fejlődés elősegítése
és a közösségek közötti kapcsolatok ápolása.

M.M.
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