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Mi lyen volt a vallási
környezet , amelyben
felnőttél?
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Amaral Bernardo Amaral1952-ben született Mozambikban . 1974-ben lé
pett be a Ferences Rendbe, 1975-ben tett egyszerű fogadalmat. Teol6giai
tanulmányoknt folytatott Maput6ban, Rám ában, Lisszabonban, Brazüiá
ban. 1982-ben tett ünnepélyes fogadalmat, 1984-ben szentelték pappá.
Visszatérve Mozambikba plébánosként szolgált, majd helyi elöljár6nak
nevezték ki a lusakai közös növendékházba (Zambia) . 2003 júniusában a
ferences nagykáptalan velem együtt megválasztotta a R ám ában székelő

rendi tanács kilenc tagjának egyikévé. Alacsony, vékony csontú, mosoly
g6s és halkbeszédű, szénfekete bórű ember érkezett meg Assisibe. Tolmács
nem kellett neki, a Rend hivatalos nyelveit mind ismerte. Később a R6mai
Kúrián egy folyos6n laktunk, így gyakran összefutottunk. Három év után
jött az ötlet, hogy m6dszeresen meséltessem az életéről, és leírjam, amit
mond. Az alábbiakban a készülő életinterjú első részének (Gyermekkor,
iskolák) rövidített változatát közöljük.

Nem katolikus családban születtem. Apám és már nagyapám is
amolyan hitoktató-f éle volt a metodistáknál, később pedig apám
metodista lelkipásztor lett. Feleségül vette anyámat, aki muszlim
volt. Azon a vidéken sok a muszlim, jóval előbb érkeztek oda,
mint a keresztények, de nagyon zárt közösség maradtak a partvi
déken. A katolikusok főleg Mozambik középsö részén élnek, észa
kon pedig protestánsok, főleg metodisták. Csak egy szűk, 20 kilo
méteres szakaszon keveredik ez a három vallás. Amikor tehát én
születtem, anyám családja muszlim, apárn é metodista volt. Mivel
azonban a családunk mélyen gyökerezik a hagyományban, és kö
zülünk kerültek ki a törzsfőnökök, apám csal ádjának a legtöbb
tagja a hagyományos afrikai vallást követi. Születésemkor nagy
apám is törzsfőnök volt, ugyanakkor hitoktató a metodistáknál.
Viszont abban az időben már lemondott arról, hogy bizonyos rítu
sokat ő vezessen, például az áldozatokat. Amikor nagyapám meg
halt, apámnak kellett volna átvennie ezt a tisztséget, de ő világo
san megmondta, hogy nem teheti . Így a törzs számára fontos nagy
szertartásokon ő távolabb állva asszisztált, miközben az unoka
öccse végezte a munkát. Ez így együ tt adja ki azt a vallási körny e-
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Az első vallási benyo
másaid. amikre emlék
szel, milyen hagyo
mányból valók?

Otthon a vallási kü
lönbség a szüló'k között
soha nem vezetett fe
szültséghez?

Ha metodista volt az
apai ág, akkor neked
már gyermekként fon
tos volt a Biblia.

zetet, amiben felnőttem: hagyományos afrikai vallás, metodisták,
katolikusok és muszlimok egyetlen családban.

Keresztények, az apám családjának megfelelően. Imádkozni vi
szont például az anyai nagyapámtól tanultam. ugyanis bátyám
születésekor engem a szokásoknak megfelelően a családom elvitt
hozzá. Háromtól hatéves koromig voltam nála, vagyis a muzul
mánoknál. Mentünk vele a mecsetbe, nem kaptunk oktatást, de
láttuk, mi hogyan megy. Hatéves koromban végleg átkerültem
apám családjához, és ott a metodista imaházba jártunk. Ott már
volt hitoktatás, kisiskola, ahová a testvéreimmel jártunk, tízéves
koromig. Akkor adtak be a katolikus iskolába, amit a misszionári
usok vezettek. Két évre rá eljött egyszer Alejandro bíboros, hogy
meglátogassa az iskolát. Akkor láttam először néger papot, magas,
tekintélyes ember volt. A végén kérdezgette tőlünk, gyerekektől,

ki mi akar lenni? Én kereken megmondtam, hogy olyan akarok
lenni, mint te! Ferences habitusban volt. Visszakérdezett, hogy
tényleg olyan akarok-e lenni, mint ő? Utánakérdezett. és amikor
megtudta, hogya metodista hitoktató fia vagyok, azt mondta,
hogy nem lehetek soha olyan, mint ő, mert ahhoz katolikusnak
kell lennem. Kértem, hogy beszéljen apámmal. Ő beszélt is, és egy
idő után apám elengedett a kisszemináriumba, tízéves koromban.

Azt kell mondjam, hogy ezekben az esetekben a hagyomány erő

sebb, mint a vallás. Nálunk, ha egy férfi elvesz egy nőt, az a férfi
családjához tartozik, és annak a vallását követi. Anyám betartotta
ezt az elvet: amikor apámékhoz került, metodista lett, és engedel
meskedett a metodista egyház minden szabályának. Összhang
volt köztük. soha nem láttam semmi súrlódást emiatt. A másik oka
ennek az, hogy az afrikaiak nagyon toleránsak, amikor vallásról
van szó. Ez egyszerűen része a kultúrának. Az afrikai vallás sem
miféle erőfeszítést nem tesz, hogy másokat áttérítsen, mert nagyon
kötődik a családhoz. Vagyis ha valaki más családhoz tartozik, ak
kor nem kell az én vallásomat követnie. A testvéreim közül néhá
nyan metodisták lettek, mások katolikusok, de családi ünnepeken
a muszlim unokatestvéreim eljönnek hozzánk, és minden gond
nélkül együtt vagyunk.

Igen, ez így van. A vasárnapi istentisztelet alatt mi külön egy hit
oktatóval, aki a Bibliát oktatta, színdarabszerűen eljátszottuk a
szentírási jeleneteket. és hasonlók. Tízévesen otthagytam a meto
dista közösséget, de érdekes volt látni például a nyári táboraikat,
ahol a cserkészethez hasonlóan nevelték őket, gyakorlati dolgokra
is, mint a tájékozódás az erdőben.

Ugyanakkor a természet, az erdő, a tenger is szerepet játszott
a vallásban. Nekünk a tenger - minden. Inhambanéban a leg
fontosabb fehérje-táplálékot a tenger adja, belőle élünk. Termé-
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Milyen idős korban
végzik?

szetes. családias viszonyban vagyunk a tengerrel. A fiúgyerek
például a születése után hét nappal szimbolikusan ajándékba
kap egy horgot, hogy már horgászhasson, míg a leánygyermek
vizeskorsót kap. A fiú kap azután egy nyilat is a vadászathoz.
Egy másik szokás a gulimba ("rákfüstölés"): a parázsra egyfajta
gyökeret tesznek, illetve rákokat, és annak a füst jében ringatják
egy kicsit a gyermeket, hogy azonosuljon a tengeri elemekkel.
Az erdő pedig azért fontos, mert ott vannak az ősök. Ott temet
ték el őket. Az erdő azután az emlékezet előtti idő helye is, a
mitikus időé. Mielőtt a világunk keletkezett volna, az erdő már
megvolt. Mi az erdóbe úgy megyünk, mintha visszatérnénk a tör
zsünk keletkezéséhez. Hagyományosan ott vannak a temetők is,
ez az ősök helye a számunkra. A temetési szokások azonban vál
tozóban vannak, ma már a családhoz igazodnak, és a birtokok
határán temetnek, nincs már köztemető. Az ősök helye viszont az
erdő, ezért a beavatási rítusok is mindig az erdóben vannak.

Általában 14-15-16 éves korban. Az átmenet rítusa ez, ekkor lesz a
fiúból férfi. Azt jelenti, hogy meghal mindannak, ami a gyermek
kort jelenti, és újjászületik a felnőtt életre. Ezt a meghalást és újjá
születést három fontos mozzanat jelképezi.

Az első mozzanat az elszakadás. A kitűzött napon az egész
család, az egész falu együtt van a törzsfőnökkel. Kiválasztották
a mestereket, akiknek vezetniük kell a szertartásokat. Ők átve
szik a beavatásra kijelölt gyerekeket, és elmennek velük az erdő

be. A gyereknek el kell búcsúznia a szülőktől, és anélkül kell el
jutnia az erdőig, hogy visszanézne. Néha nagyon sírnak az
édesanyák, mert soha nem lehet tudni, mi történik majd az er
dóben. A beavatásnak része ugyanis a körülmetélés is, és az er
dóben ez sokszor olyan fertőzéseket okoz, amelyek a fiú életébe
kerülnek. Az édesanya ezt tudja és aggódik, de a fiúnak nem
szabad visszanéznie. Ha egyszer elbúcsúzott, hátratekintés nél
kül el kell mennie az erdőig. Hiszen meghalt a múltjának, meg
kell szakítania azzal minden kapcsolatot.

Az erdőben kezdődik a második mozzanat, az elszigeteltség.
Az erdőbe ilyenkor senki más nem mehet be. Csak a fiúk, a
mesterek és azok kijelölt segítői. A rokonok egy bizonyos pontig
jönnek, amikor az élelmet hozzák a csoportnak, és ott le kell
tenniük, valaki majd kimegy érte. Az erdőben négy dolgot ta
nulnak meg ezalatt a fiúk. Először is: a törzs története, a hősök,

az ősök. Másodszor: a szokások, a törzs magatartási kódexe, a
kapcsolat az egyes rokonsági fokon élőkkel. Ez az afrikaiak szá
mára rendkívül fontos, minden rokonnal a maga szintjének meg
felelően kell kapcsolatot tartani. Harmadszor: meg kell tanulni a
túlélést - ide tartozik a vadászat, földművelés, sebek gyógyítá
sa, halászat, minden, ami a természetben való fennmaradáshoz
kell. Negyedszer pedig az erények, mint például a bátorság. Ha
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A beavatás egyfajta
vallási rítus?

Keresztény vagy ha
gyományos ünnepek
élnek elevenebben az
emlékeidben?

. egy fiúról azt látják, hogy félénk, akkor kiküldik éjszaka egyedül
vadászni. Nem a nagy zsákmánya lényeg, hanem hogy kimen
jen egyedül éjjel az erdőbe, annak minden veszélyével együtt.

A beavatás harmadik mozzanata a visszatérés, a beilleszkedés.
A fiúk kint maradnak két-három hónapig - idő kell ahhoz, hogy
a körülmetélés okozta seb begyógyuljon. Amikor visszajönnek, új
nevet kapnak. Az addig hordott ruhákat elégetik. A kunyhót,
amiben a beavatás idején laktak, le kell rombolni. Az egész múl
tat el kell égetni, és új emberként kell visszajönniük. Az édes
anyák új dalt költenek, amivel azután fiukat fogadják. A visszaté
réskor új dalra táncolnak fiuknak. És ők adnak nekik új nevet is.

Nálunk a hagyományban nem különböztetjük meg élesen a vallási
és mondjuk társadalmi, közéleti valóságot. Egységben nézzük az
életet. Egyetlen valóság, ami egyszerre vallás, társadalom és így
tovább. A vallás az élet minden területét áthatja, és lehetetlen meg
mondani, mely pontig vallási aktus valami, és melytől nem az. A
fiúk megtanulják a túlélést, amit a nyugati kultúrában nem tarta
nak vallási témának. Megtanuljuk a szokásokat és az illemet, ami
általában szintén nem vallási területnek számít. Nekünk viszont a
vallás adja az élet egész összetartó erejét. A beavatás során a mes
terek olyan férfiak, akikről a törzs úgy tartja, hogy elég bölcsek, jól
ismerik a hagyományt, a közmondásokat, a történeteket, a szoká
sokat, az illemet. .. A közösség választja ki őket, köztiszteletben
álló férfiak. Érdekes, hogy minden könyv és tanulmány nélkül is
olyan mélyreható módszerek alakultak ki, hogy amit a beavatás
alatt megtanulnak a fiúk, azt többé nem felejtik el, akárhová is ke
rülnek, egyetemre, kormányhivatalba.

Ha ünnepről beszélünk, akkor az én emlékeimben a Karácsony él
leginkább. Az az igazi ünnep, akkor találkozunk, és ha új ruhát
kap valaki, azt Karácsonyra kapja. A Karácsony viszont a kesu-dió
érésének az ideje is. Ekkor tudnak az emberek pénzhez jutni, mert
eladják a kesut, és annak az árából ajándékozzák meg egymást. A
tongák hagyományos ünnepei a földműveléshez és a halászathoz
kapcsolódnak. A kesu-dió ideje, amit mi maccigá-nak hívunk, no
vembertől februárig tart. Ekkor ünnepelünk, vígadunk, a kesuból
ugyanis még italt is készítenek, pálinkát, még bort is. A kesuból
senki nem ehet vagy ihat addig, amíg előszöra hivatalos szertartá
son a király vagy a törzsfőnök nem iszik belőle, és áldoz az ősök

nek. Azután minden házban elkészíthetik a kesu-italt, Ezt nem
árulják pénzért, ez szent ital. Megkínálnak belőle, de vásárolni
nem lehet. Házról-házra járnak, és főleg telihold idején énekelnek,
táncolnak. A telihold mindig ünnep, azt mindig megtartják. Aztán
jön a mangó ünnepe, majd a mafúrá-é, ezt itt Nyugaton nem isme
rik, nálunk viszont nagyon fontos, olajat és gyógyszereket nyernek
belőle. Ez decemberben kezdődik, azután jön a kanyu - ez egy
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Meséljegy történetet a
gyerekkorodból!

Az elemiiskolában por
tugálulfolytatanítás?

másik erős ital, főleg a sangánák isszák, de ismerik a vatongák is.
Májustól kezdődik a mandarin ünnepe, országszerte híres az
Inhambane vidékén termő gyümölcs. Ezután jön a vetés, szeptem
bertől: főleg kukorica és földimogyoró, aztán a rizs, amit novem
berben vetnek és májusban aratnak.

Ahogy mondtam, anagyapámnál nevelkedtem háromtól hatéves
koromig. Nagyon szeretett. Egyik nap eljött hozzám a bátyám, és
elmondta, hogy az egész család megy Maputóba. Apám ott dolgo
zott, és hívta anyámat, hogy az egész családdal együtt menjen
oda. Egyedül én voltam a nagyapánál, és a bátyám azt mondta,
hogy ott is maradok. Anyámnak nem volt bátorsága elkérni en
gem. Ekkor csináltam az első csínyt. Hogyan tudnék én is velük
menni Maputóba? Nagyapámnak, muszlim lévén, három felesége
volt. Akinek a házában én laktam, az nem az édesanyám anyja
volt, és nem voltak jóban. Én már akkor észrevettem ezt. Adtam a
bátyámnak egy pofont, mire ő jól megvert. Hazamentem, és
mondtam anyámnak: a nagymama mindig ver, nem akarok ott
maradni nála. Alig hitte el, de aztán mégis odavitt a nagyapám
hoz, és ott megmutattam a sebeimet. A nagyapám nagyon megha
ragudott a nagymamámra. Én pedig velük mehettem Maputóba,
és akkor kezdhettem tanulni. Ha a nagyapámnál maradok, erre
nem lett volna lehetőségem. Apám először is otthon megtanított
ljitongául írni-olvasni, aztán elküldött iskolába is. Azután kilenc
éves koromban visszaköltöztünk Maputóból Inhambanéba. Apám
megbetegedett, súlyos tuberkulózist kapott, és otthon akart meg
halni. Mi afrikaiak általában mind otthon akarunk meghalni.
Inhambanéban a kórházban azután meggyógyították. Itt kezdtem
katolikus iskolába járni.

Igen. A mi évfolyamunk előtt még nem. Akkor volt egy portugál
ferences atya, aki az első ljitonga-portugál ábécéskönyvet csinálta.
A mi időnkben viszont a portugál politika elkezdte a gyarmatok
elportugálosítását, és tilos volt az iskolában anyanyelven tanítani.
Minden csak portugáiul folyt. Ez 1962-ben volt, a portugálosítás
akkortájt kezdődött. Anyanyelvi oktatásra csak a családon belül,
otthon volt lehetőség.

Az elemi oktatást a gyarmati korban mindenestül rábízták a
missziókra. A portugál kormány csak a portugálok és az asszi
milálódott bennszülöttek gyermekeinek oktatásával törődött.

Minden egyéb bennszülöttet a míssziók tanítottak. Valami fizet
séget kaptak, de csak jelképesen. A fontos az volt, hogy a
missziók földet kaptak, amiből megélhettek. Ugyanígy az iskolá
nak is volt földje. A plébános mindig a misszió iskolahálózatá
nak igazgatója is volt. Minden missziónak volt három, négy, öt,
vagy akár harminc iskolája is. jangamo. ahol utoljára voltam, 37
iskolát vezetett, és ezek mellett mindig kápolna is volt. A pap a
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Tehát a hitoktató a csa
ládokhoz is eljutott?

Azótaváltozottakatoli
kus evangelizáció mád
szere?

diákokkal gyűjtötte be az iskola földjéről a termést, és eladta.
Így tudtak az ottani viszonyokhoz és korhoz képest nagyszerű
épületeket emelni. A tanítók egyszersmind hitoktatók is voltak.
Három főiskola volt a képzésükre, és a misszionárius küldte
oda az alkalmas fiatalokat, hogy iskoláiban legyenek tanítók.
Nagyon fontos szerepük volt, szinte az egész evangelizáció raj
tuk múlt: hét közben az iskolában, vasárnap az igeliturgián pe
dig az egész család számára, mert a pap nem jutott el minden
hová.

Igen, de csak vasárnap, és ennek szerintem voltak hátrányai. Ak
koriban azt gondolták, hogyagyerekeket oktatva könnyebben
hozzáférnek a felnőttekhez. Nem tudták viszont, hogy az afrikai
gondolkodásban a gyereknek nincs szava, a döntéseket az öregek
hozzák meg. A gyerek az iskolában megkapta a hitoktatást, de ott
hon szava se lehetett, és azt kellett csinálnia, amit mondtak a fel
nőttek. Ez egy kicsit késleltette a felnőttek evangelizációját, a fiata
lokban pedig feszültség keletkezett az iskolában megtanult keresz
tény felfogás és az otthon látott hagyományos között. A protestán
sok fordítva csinálták, ők a családokat gyűjtöttékössze, és a gyere
kekkel a vasárnapi istentisztelet alatt foglalkoztak. Mélyebb is volt
a munkájuk hatása, a mienké viszont szélesebb körben hatott.
Minket neveztek a "gyermekek egyházának" - viszont ma több a
katolikus, mint a protestáns.

A függetlenséggel muszáj volt megváltoznia. Mivel összefonódott
az evangelizáció és az oktatás, a kommunista kormány azzal vá
dolta a katolikus egyházat, hogy szövetségese volt agyarmattartó
kormánynak, az elnyomóknak, hiszen az állam funkcionáriusai
voltak. A kommunistáknak három célja volt: az oktatás, az egész
ségügy és a földtulajdon teljes államosítása. Ennek nevében az
összes katolikus kultuszhelyet is elvették, mert azok az iskolákkal
épültek egybe. Az oktatás államosítása megfosztotta az egyházat
a kápolnáktól és a földektől is. A bankszámlák is egyben voltak,
az is mind odalett. Elveszett a hagyományos evangelizáció min
den eszköze. Az új, bennszülött püspöki kar később kialakította
az új eljárásmódot, amely nem az iskolákra épült, hanem a kiskö
zösségekre.

Ilyen kisközösségekbe gyűjtötték össze azokat a kereszténye
ket, akik ellenálltak a kommunista propagandának, és itt képez
ték őket. Ennek köszönhető az egyház fennmaradása. Most már
mindenütt a kisközösségekben folyik az evangelizáció, a liturgia,
a szentségekre való előkészítés. Így az utolsó helyemen például
minden hónap első csütörtökjén összejön mind a 37 közösségve
zető, és aztán a hallottakat továbbadja a körzetében, ami 5 kö
zösséget jelent. Ezek nagyon megnőttek, gyakorlatilag egy-egy
plébániát jelentenek.
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Ebbo1 amissziós iskolá
ból kerültél a kisszemi
náriumba.

Csak ferencesek taní
tottak ott?

Milyen volt a hitélet?

Tíz éves voltam, amikor Alejandro bíboros hatására elkértem ma
gamat akisszemináriumba. Alejandro és a plébánosunk is beszél
tek apámmal, nem ment könnyen, mert más tervei voltak velem,
de végül is belement. Metodista lelkész lévén ki tudott volna jut
tatni Amerikába egy ösztöndíjra, hogy orvos lehessek, és már ki is
nézte, melyik misszióban leszek orvos. Én viszont nem tudtam, mi
az az orvos, az atyával viszont találkoztam, ezért mindenképpen
szemináriumba akartam menni.

Emlékszem, augusztus 14-én kellett beköltözni a 850 kilométerre
fekvő iskolába, ez Amatongas városban, Manica tartományban van.
Édesanyám elkísért Morumbenébe, ahol a ferenceseknek missziójuk
van, és ott vártuk be a teherautót, amivel az iskola összegyűjtötte

a diákokat. Már szinte tele volt, a platón álltunk. Ez volt szá
momra az elszakadás nagy élménye. Én voltam a legkisebb, és
amikor felhúztak a teherautóra a többiek, nem láttam ki onnan.
De a beavatást ismerve tudtam, hogy nem szabad visszanézni.

Három napig utaztunk, és amikor elhagytuk a Mozambiki
síkságot, akkor láttam életemben először hegyeket. Abban az év
ben 45-en vonultunk be az iskolába, amely ötéves volt, és utána
lehetett menni Chimoio-ba, az utolsó két évre, ami a középisko
lából maradt.

Igen, mind, csak egy nővér volt. A testvérek portugálok voltak, és
akit oda szántak, azt rendszerint szentelés után azonnal küldték.
Nem végeztek egyebet, mint a teológiát, de igyekeztek jól tanítani a
közismereti tárgyakat. Ketten voltak, akiknek licenciájuk volt, egy
nek pedig római doktorátusa, de a többi autodidakta tanár volt.

Egyetlen nagy épület volt, aminek az egyik felében volt a
rendház, azután a kisszeminárium összesen körülbelül 80 fiúval,
de volt az elemi iskola is, több mint 200 kollégistával, kicsit tá
volabb pedig a nővérek háza, akiknek szintén nagy kollégiumuk
volt. Ezek aztán mind egyszerre vonultak a templomba a három
imádság idején. Reggel a laudesre és szentmisére, délben is volt
ima, este pedig rózsafűzér vagy vesperás. Nagy fegyelem volt,
mindig sorban kellett vonulni. A prefektusok felügyeltek, nézték,
hogy ki lóg ki a sorból, és volt, akit elküldtek emiatt. De azt kell
mondanom, hogya portugálok középiskolai munkája elsőrangú

volt. Amikor az állami vizsgákat letettük, a szeminaristák min
dig a legjobbak között voltak. Az atyák nagy becsvággyal dol
goztak a nevelésben. Aki nálunk végzett, bárhol kaphatott állást,
vagy ha egyetemre ment, megállta a helyét. A mai mozambiki
miniszterek, állami tisztviselők szinte mind szemináriumból jöt
tek. Jó iskola volt, de 1975-ben megszűnt a függetlenséggel.

Én a hitet a családból hoztam, mindenki hívő volt. A protestáns
valláson voltunk, de az utolsó évben a missziós iskolában már
megismertem a katolikus hitet és gyakorlatot. A kisszeminárium-
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Hogyan beszéltek a
portugálok a helyi val
lásról?

Te hogyan éltedát isko
lás korodban a hagyo
mányos kultúra és az
eur6pai nevelés ellenté
tét?

ban az volt az új, hogy komoly életrendet adott. Itt hallottam elő

ször litániát, nem is tudtam, mit mondogatnak - ora pro nobis 
nevetségesnek hatott. A latinnal aztán világos lett. Szóval belép
tünk, és én nagyon lelkesen csináltam az egészet: tanulás, ima, já
ték, munka. Jó hitoktatás is volt, végigvettük újból az egészet.
Közben az iskola ültetvényén dolgoztunk: narancs, mandarin,
kávé termett, maniókát, kukoricát ültettünk.

Aztán Amatongas után Chimoióban már olyan iskolába jár
tunk át a ferences kollégiumból, amelyet nővérek vezettek a por
tugálok gyerekeinek. Itt két évig voltam. Ez amolyan előkészítő

volt az egyetemre. A tanárok többnyire nővérek voltak, és né
hány világi. A ferences rendházban laktunk.

A gyarmatosító hatalom logikájából fakadt a helyi kultúra megve
tése, és ezzel a vallásé is. Így a portugáloknak nem sok jó szavuk
volt mindarról, ami afrikai hagyomány. Azt mondták ezekre, hogy
cafro - ez egy arab eredetű szó, és megvetendőt jelent. A misszio
náriusoknak is az volt a törekvésük, hogy a helyiek ne folytassák
hagyományaikat. A módszer ez volt: az egyiket befeketíteni, hogy
a másikat elfogadják. Nálunk például sokat dobolnak. Üzeneteket
ezzel közvetítenek, és vallási szerepe is van. Ismerek kiváló feren
ces atyákat, akik ha éjszaka meghallották, hogy valahol dobolnak,
odamentek, elégették a dobokat és még meg is verték a dobolókat.

Az igazi sokkhatás nekem az volt, hogy az iskolai környezetben
egészen más világlátás és kapcsolatrendszer működött. A mi ha
gyományunkban minden életkorban pontos ritmus szerint alakul
az élet, és ezt tiszteletben kell tartani. Megvan mindenkinek a dol
ga, munkája, társasága. Megvan szabva, hogyan kell szólni egy
öreghez vagy egy fiatalhoz, apámhoz vagy más rokonhoz. Ki-ki a
maga csoportja körében mozog. Az öregek minden további nélkül
elzavarhatják a fiatalokat, ha valahol ők akarnak leülni beszélget
ni. Csoportot hoz létre a beavatás is, a körülmetéléssel. Még ha fia
tal is az illető, de már a felnőttek csoportjához tartozik, egyenlő

ként kezelik. Míg ha öreg is, de nem kapott beavatást, nem tekin
tik abba a csoportba tartozónak. A szemináriumban ez a kapcso
latrendszer hiányzott, ez volt a nehéz. Volt persze tekintélytiszte
let, de egyéb dolgok megrázóan hatottak: hogy valaki felesel egy
idősebbnek, vagy hogy egy pap nyilvánosan megszid valakit,
mert ezeket négyszemközt szokás megmondani. Azután volt
olyan is, hogya lelkivezető figyelmeztetett minket: nem érintsük
egymást, ne alkossunk zárt baráti közösségeket. Elmentem hozzá,
hogy magyarázza el, mire gondol. Nyilván a homoszexualitásról
volt szó, de én addig nem hallottam ilyesmiről. A hagyományos
afrikai élet keretében ez nem fordult elő. Az is idegen volt a szá
momra, ahogyan ellenőriztek minket. Akkor nem értettem meg,
csak késóbb. Soknak éreztem a tiltást. Persze a mi kultúránkban is
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Chimoio, a középiskola
után léptél be a Rend
be?

Maputóban is minden
portugáiul folyt? Nem
tanultál meg más mo
zambiki nyelveket?

sok a tiltás, de az idősebbek nem követik annyira figyelemmel a fi
atalokat. Távolabbról néznek, és ha valami kihágás van, azonnal
szólnak, még idegenek is, mert koruk miatt tekintélyük van a gye
rekkel szemben.

Végül is mindenben az európai műveltséget tanultuk. Mo
zambik vagy Afrika történelméről, földrajzáról semmit. Egyrészt
nagyon kitágította a világképünket, másrészt eltávolodtunk a
magunkétól. Európai modellt állítottak elénk, és egészen belénk
épült, hogy mindenben jobb, ami portugál, és mindenki igyeke
zett olyan lenni. A "bennszülött", a "fekete" lebecsülő jelző lett.
Még ma is sok fiatalban él ez, és nem ismerik szüleik nyelvét,
alacsonyabb rendűnek érzik a helyi kultúrát. Szüleik tanulatlan
ságát szégyellniük kellett. Törvények is kifejezték a megkülön
böztetést, volt például bennszülött igazolvány azoknak, akik
nem "asszimilálódtak". Akinek ilyen volt, az soha nem volt biz
tonságban.

Nem, a filozófia után. Chimoio után mentem a "nagyszeminárium
ba" Maputóba. Ez egyházmegyei intézmény volt, a szerzetesek je
löltjei a maguk házaiból jártak be oda. Mi úgy negyedórára voltunk.
1971-ben kerültem oda, mert egy évig még Chimióban maradtunk,
amolyan előkészítő évre. Akkoriban a "jelöltség" mai formája még
nem létezett a Rendben. Dolgoztunk, kaptunk valamennyi ferences,
liturgikus, zenei stb. képzést, és együtt éltünk az atyákkal. Nagy
fontosságot tulajdonítottak annak, hogy megtanuljuk az ő életfor
májukat, elsajátítsuk az illemet, a jólneveltséget, a portugál szoká
sokat, a viselkedést. A rendházban laktunk már, külön szobánk
volt, nem közös háló. Csak éppen másik asztalnál ettünk, mint az
atyák. Több mint százötvenen voltunk összesen a négy évfolya
mon. A tanárok többnyire lazarista atyák voltak, ferences négy
volt. Az élet itt is nagyjából a tanulásból, imából és munkából állt.
A rendházban először úgy harmincan voltunk, de a végére 45-en
lettünk. Reggel 7-kor kezdődtek az órák, mert délben már be kel
lett fejezni a nagy meleg miatt. Ebben az időszakban meghatározó
élmény volt, hogy egész Mozambik területéról küldtek ide fiatalo
kat. Megismertem más etnikai csoportokat is. A nevelők ezt szer
vezték is, minden héten más népcsoport mutatta be a szokásait,
hogyan folyik a beavatás, hogyan koronázzák meg a királyt stb.
Kezdtem egyre jobban látni, milyen népekből is áll az ország.

Még Chimoióban a siszena nyelvet, mert onnan sok társam volt.
Persze nem volt szabad használni, és voltak, akiket elküldtek,
mert egymás közt anyanyelvükön beszélgettek. A tiltás hivatalos
oka az volt, hogy meg kell tanulnunk portugálul, de a kimondat
lan ok a portugálosítás volt. Én a déli nyelveket tanultam meg az
tán, mind a hatot ismerem nagyjából, ezek hasonlók is. A helyi
klérus képzése az ötvenes években kezdődött, és ekkor kifejezett
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1973-ban vagyunk: ek
kor már küszöbön állt
Mozambik független
sége?

A tanulmányok után
hogyan mentéltovább?

program volt a portugálosítás. Illetve: feljegyzés van arról, hogy
1610-ben már egyszer elkezdték a helyi klérus képzését. A domon
kosok és a jezsuiták kollégiumokat szerveztek, de a szemináriumi
képzésre Indiába vitték a jobb képességű fiatalokat, akik aztán ott
működtek is. 1668 után viszont, de főleg 1700 után kiutasították a
jezsuitákat és a domonkosokat, és új politika lépett életbe: a rab
szolga-kereskedelem, ráadásul éppen azokon a vidékeken, ahol a
missziók azelőtt működtek: a Zambézi völgyében, Tetében, a né
pesebb helyeken. A kereskedelem központja Quelimanéban volt, a
rabszolgákat Amerikába és Arábiába szállították. Ez gyakorlatilag
kipusztította az egyházat. Az ott maradó keresztények azt látták,
hogy ugyanazok, akik azelőtt az Evangéliumot hirdették nekik,
most elviszik a gyerekeiket. 1840 után kezdődöttismét számottevő
missziós munka.

Igen, a harc ugyanis jóval előbb kezdődött. A fegyveres felkelés
1964-től folyt. Az ideológiai előkészítés, a portugálokkal való tár
gyalás keresése pedig már 1959-től. Az első harcok északon kez
dődtek, és fokozatosan jött dél felé a front. 1967-ben Chimoióban
már körülöttünk folytak a harcok. Amikor 1971-ben Maputóba
mentünk, a háború már javában dúlt. 1974-ben forradalommá ala
kult. Abban az időben az éjféli híreket hallgattuk titokban a
FRELIMO adóján. Ezt nem volt tanácsos a portugál atyáknak meg
tudniuk. Eléggé élesen szemben álltak minden más véleménnyel,
terroristáknak tartották azokat.

1973 júniusában végeztem el a filozófiát. Fél évig otthon voltam
Niavandában. Tisztázni kellett apámmal és nagyapámmal, hogy
most már. tényleg belépek a Rendbe. Fó1eg nagyapám nem tudott
még erró1. Bolondságnak tartotta. ,,- Te vagy a legidősebb fiú! Ki
veszi át az irányítást, ha nem te? - A négy bátyám közül bármelyik
megteszi. - Nem akarsz a kezembe adni egy dédunokát? - Majd
a bátyáim." A végén mondott egy hasonlatot. Nagyapám szamara
kat tenyésztett. Volt egy csikó, amit csak az egyik bátyám és én tud
tunk megülni, mindenki mást ledobott. "Emlékszel arra a szamár
ra? A szívedben van egy olyan szamár. Sőt, még vadabb. Nagyon
vigyázni kell rá. Ha nem tudsz rá vigyázni, mások földjére megy
majd legelni, és azok jól megverik." Azóta értem, miró1 beszélt.
Apám elengedett, csak arra kért, hogy ne hozzak szégyent a család
ra. "Ha választottál, tarts ki." 1974. augusztus 14-én öltöztem be.
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