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Egy katolikus misszió Etópiában

A katolikus misszió egy 1809-ben Itáliában született misszionárius, Lorenzo 
Antonio Massaja nevéhez fűződik, sorsa és tevékenysége viszont Napole-
on restaurációs politikájához, amely politika gyakorlatilag egész  Európát 
befolyásolta a XIX. század elején. Massaja Piovà d’Astiban született, 25 
kilométernyire attól az Astitól, amely a középkori szabad municiumból a 
XVIII. század utolsó éveiben franciák által megszállt város lett. Napoleon 
a csapatai ellen heves ellenállást kifejtő helyi vezetést eltávolította, a Tana-
ro nevű megyét pedig, amelynek Asti volt a központja, eltörölte. Különös 
erővel sújtott le a francia császár a helyi papságra és egyházra, ez utóbbi 
élére francia kanonokot nevezett ki. Massaja papi tevékenysége ebben az 
időszakban, helyzetben és vallási környezetben kezdődött, de a megpróbál-
tatások végét már nem itt várta ki: közben elhagyta egyházmegyéjét.

Életrajzírói szerint Lorenzo már ifjú korában elhivatottságot érzett a 
missziós munka iránt „távoli földeken”. Gyóntatója tanácsára belépett a 
kapucinusok rendjébe – ez az elkötelezettsége azonban nem akadályozta 
meg, hogy időnként filozófiai vagy irodalmi vonatkozású gondolatokat fo-
galmazzon meg, amit bizonyos egyházi felügyeletet gyakorló teológusok 
nem néztek mindig jó szemmel. A fiatal pap nemigen törődött az őt ért kri-
tikákkal, neki már kialakult képzete volt a katolikus vallásról és egyházról, 
amelyben „a tömegekhez spirituálisan közel álló katolcizmus felé hajlott”, 
és „sohasem rejtette el az egyszerű emberek Egyháza iránti különös szere-
tetét.” Féltette az egyházat a felvilágosodás eszméitől, ugyanakkor érezte, 
hogy ez az egyház belső reformra szorul, és ezt a belső megtisztulást és re-
formot „még meg nem fertőzött” területeken látta megvalósíthatónak. 1836-
ban pályázatot nyert, ennek segítségével filozófiai és teológiai tudományok 
tanszéket kapott; itt a kapucinus hallgatóknak tíz éven keresztül tarthatott 
előadásokat, mialatt megismerkedhetett az udvar kiemelkedő nagyságaival, 
sőt, nevelhetett olyan leendő uralkodókat, mint Victor Emanuel!... Kiadott 
egy filozófiai tankönyvet is, melynek Előszavában figyelmeztette a papokat 
a libertinusok egyház és Krisztus elleni támadásaira, a „pestis-fertőzött” ki-
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adványokra, ő maga pedig az olasz liberális katolicizmus olyan alakjaival 
kezdett foglalkozni, mint Gioberti vagy Manzoni.

Életének nagy fordulata 1846. májusában történt: XVI. Gergely kinevez-
te Cassia püspökévé és az etiópiai oromók – másképp gallák – apostoli vi-
káriusává. Ez utóbbinak nem nagyon örülhetett, mert a távoli föld nem sok 
hittérítői sikert ígért az odamenőknek, ráadásul a „földgolyó talán legbarbá-
rabb területének” számított. Római és rendjének felettesei azonban minden 
szempontból megfelelő személyt láttak benne az elvégzendő misszionáriusi 
munkára, ő pedig jó lehetőséget a forradalmaktól felkavart Európa elhagyá-
sára. S még egy fontos tényező: az akkori katolikus hierarchia a katoliciz-
mus terjesztését fekete Afrikában és Ázsiában annál inkább termékenynek 
és fontosnak tartotta, mivel félt az iszlám erősödő terjedésétől. Másrészt a 
korabeli Afrikához Massaja Etiópiába történő kinevezésekor egyre fonto-
sabb érdekek fűzték Európát: Algír franciák általi elfoglalása, a Nílus forrá-
sának felfedezésére tett erőfeszítések, Szudán egyiptomi megszállása…

Massaja tehát 1846 júniusában elindult Afrikába, és 1880 júliusában tért 
vissza végleg Európába; a két időpont között egyszer még felbukkant Eu-
rópában, ahol bizonyos „diplomáciai kérdéseket” intézett el, galla nyelvű 
nyelvtankönyvet és katekizmust adott ki. Visszatérve Etiópiába, misszioná-
rius telepeket alapított, többek között a leendő fővárosban, Addisz-Abebá-
ban; II. Menelik  etióp császár ekkor személyi tanácsadójának szerette volna 
tenni. Egyébként Massaja Etiópiába érkezésekor az ország nagy területén 
a monofizita ortodox kereszténység uralkodott, a társadalmi rend még az 
1270-es években kialakult feudalizmus volt, csúcsán egy császárral, a né-
gussal. A kereszténység az V–VI. században jelent meg Etiópiában, különös 
hangsúlyt kapott a XVI. században a jezsuiták tevékenységének köszönhe-
tően, akik erőszakos módszereikkel és a helyi vallási szokások figyelmen 
kívüli hagyásával küldetésük bukását idézték elő. A XIX. század első évti-
zedeiben, a francia forradalom vallásellenes politikája után a Szentszék újra 
foglalkozott az etiópiai vallási helyzettel, majd a század közepén Afrikának 
ezt a részét a muzulmánok előretörése elleni bástyának tekintve, tárgyalá-
sokba kezdett az egyiptomi egyházzal. Sok felfedező azt hitte, hogy az oro-
mók (gallák) lazább társadalmi és vallási berendezkedésük folytán könnyebben 
teszik magukévá a katolikus vallást, mint a minden vonatkozásban szerve-
zettebb és szilárdabb társadalmi és vallási alapokon nyugvó egyéb népek. 
Az ide érkező kapucinusokat egy tipikusan téves európai gondolkodás is 
jellemezte: „egy olyan nép, amelynek nincsenek vezetői, menthetetlenül 
rendezetlenségre és anarchiára ítéltetett” – és ebben tévedtek: a gallák ha-
marosan az iszlám terjedésének egyik fő tényezőjévé váltak! És ennek okai 
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között volt egyrészt az, hogy elvetették a „hivatalos etióp kereszténységet, 
amelyet az északi amharák gyűlölt kultúrájával azonosítottak”, másrészt „el 
akarták kerülni saját társadalmi berendezkedésük szétesését, és védőfalat 
kívántak emelni az abesszín »kulturális imperializmus« és nacionalizmus el-
len.” Közben megjelentek, ugyancsak a XIX. század első felében a franciák 
és angolok is a térségben, s az olasz misszionáriusoknak támaszkodniuk kel-
lett rájuk munkájukban annak ellenére, hogy maga Massajja is tisztában volt 
a ténnyel: „az »angol elem« ettől kezdve biztosította magának az »etiópiai 
egyház irányítását« a saját belátása szerint.” Ezt pedig csak megerősítette egy 
egyiptomi származású és Kairóban angol misszionárius iskolában nevelkedett 
fiatal szerzetesnek az etiópiai ortodox Egyház vezetésére történt kinevezése 
– az iszlám előretörése azonban ez utóbbinak is problémát okozott csakúgy, 
mint az Etiópiában uralkodó vallási doktrinák által felvetett nehézségek és a 
köztük lévő ellentmondások felszámolása. Ez annál nehezebben ment, mivel 
a fiatal egyiptomi pap heves támadásba kezdett Massaja ellen, ami a piemonti 
misszionárius excomunicálásához vezetett 1847. novemberében. Massaján 
mint egyedi eseten és személyen kívül az etiópiai uralkodók magát a katoli-
kus vallást, annak behatolását is akadályozták, főleg annak római formáját, s 
olyan katolikus abuna (az etióp egyház legmagasabb rangú méltósága) kine-
vezéséhez ragaszkodtak, akit „Alexandria, vagy Szíria, vagy Antiochia antik 
szokásai szerint képeztek.” Az addigi abuna, Salama, negus neghesti(királyok 
királya)-vé koronázta a politikai pályáján gyorsan emelkedő fiatal Kassa 
Haylut, aki felvette a II. Teodor nevet.

Milyen eszmék vezették a kapucinus Massaját Etiópiába?
Egyrészt annak elvitathatatlan és tagadhatatlan tudata, hogy a „katolikus 

teológia univerzális rendszer, melyet a földgolyó minden lakott területén 
terjeszteni kell”, másrészt, hogy „a nyugati kultúra az egyetlen »kiművelt 
kultúra«”. Ezen eszmék abszolút igazságként történő elfogadását olyan hi-
ányosságai egészítették ki, hogy nem tudott semmit a kereszténység felé 
vezetendő népről, nem beszélte a nyelvüket – vonások, amelyek az Afriká-
ba tévedő európaiakat jellemezték odaérkezésükig. Tovább súlyosbították 
etiópiai tartózkodását olyan tényezők, mint a teljes magára hagyatottság 
érzése, a fizikai túlélésért folytatott mindennapi harca, a sokszor bonyolult 
belpolitikai helyzetek stb… Mindezek ellenére igyekezett magáévá tenni az 
idegen nép szokásait, kultúráját, ami magyarázza, hogy több, mint harminc 
évig kitartott az országban, annak lakói között! A lassú átmenetet az európai 
közegből az afrikaiba megkönnyítette az odaérkezést megelőző hosszú út: 
Alexandriából Etiópiába csaknem hat és fél év alatt jutott el, s közben majd-
nem hajótörés áldozata is lett, de a helyi háborúk sem segítették a gyors 
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közeledést missziós telepe felé. Ezalatt a már fentebb említett II. Teodor 
megpróbálta modernizálni az országot, s ez a folyamat a klérus privilégi-
umait is kellemetlenül érintette. A franciák megpróbálták Teodor harcias 
antiklerikalizmusát fékezni, de kevés sikerrel, annál is inkább, mert egy, 
az angolok által támogatott ellenféllel, Neguissiével kerültek szembe, akit 
azonban a császári csapatok 1868-ban megvertek Akszumnál. A XIX. szá-
zad második felében azután a Szárd Királyság is „belépett” a politikai csa-
tározók soraiba, s felvette a kapcsolatot Teodorral, aki ugyan nem zárkózott 
el kereskedelmi kapcsolatoktól a királysággal, de többről hallani sem akart, 
különösen nem katolikus misszionáriusok beengedéséről…

Massaja akkor kezdte könnyebbnek érezni misszionáriusi feladatát, 
amikor belátta, ez az ország erősen ragaszkodik egy valódi „saját vallási 
hagyományhoz, és nemigen hajlik afelé, hogy egy másikat befogadjon.” 
Ezen kívül még egy érdekes tény: legnagyobb sikereit az általa „pogányok-
nak” nevezett, az ország perifériáján élő népek között végezte evangelizáló 
munkájával érte el, miközben igyekezett a római katolikus egyház tanítását 
az ortodox keresztény egyházéval összebékíteni oly módon, hogy – amint 
fogalmazott – a katolicizmus ne „üldöző” vallásként tűnjön fel az embe-
rek előtt; életmódját, életvitelét a szegénység és a szerénység jellemezte, az 
alkalmazkodási képessége pedig abban segítette, hogy kevesebbet foglal-
kozzon kimondottan tudományos kérdésekkel, s az így felszabadult időt és 
energiát Isten szolgálatába állíthatta, ami – többek között – azt is jelentette, 
hogy inkább a kereszténység terjesztését tartotta fő céljának, és nem az eu-
rópaiakra jellemző civilizátori tevékenységet. Munkájában a helyi tradíciók  
iránti toleranciája és tisztelete is megnyilvánult.

Milyen viszony alakult ki Etiópiában a már sokszor említett, egyre ter-
jeszkedő iszlám és a kereszténység között?

Erre a területre az első arabok i. sz. 615 körül érkeztek, igyekeztek a 
helyi szokásokat magukévá tenni, egyebek mellett úgy is, hogy bennszülött 
nőket vettek feleségül. Az arabok behatolása kb. kilencszáz éven át békés 
formában történt, a bevándorlók nem törekedtek a terület „elarabosítására”. 
Az arab „szent háború” 1527-ben kezdődött, amikor arab hadsereg elfoglal-
ta Etiópia területének jelentős részét; a muzulmán arab hódítókat az etióp 
császári hadsereg portugál katonai segítséggel 1543-ban szorította vissza. 
A keresztény Portugália beavatkozásával szemben bizonyos etióp vezetők 
muzulmán segítséggel léptek föl, aminek az lett az eredménye, hogy az or-
szág egyre inkább elszigetelődött a világtól, elsősorban a Nyugattól, s ezzel 
szabad utat engedett az iszlám terjedésének, azon keresztül a muzulmán 
kereskedők beáramlásának; ezek a kereskedők, letelepedvén az országban, 
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hozzáfogtak az iszlám terjesztéséhez is. Mindezt megkönnyítette a „helyi 
ortodox egyház válsága.”

Massaja rögtön az országba érkezésekor átlátta a helyzetet, azt, hogy 
az iszlám milyen akadályokat gördíthet a keresztény katolikus egyház 
elé, s a többi misszionáriussal együtt próbálta a helyi lakosságot még az 
előtt a keresztény hitre téríteni, mielőtt az az iszlámhoz csatlakozott vol-
na. Tették ezt, különösen Massaja, annak tudatában, hogy a muzulmánok 
pl. még rabszolga-kereskedelemmel is foglalkoztak; a XIX. században az 
arab rabszolga-kereskedők Kelet-Afrikán keresztül szállították Amerikába 
az afrikai rabszolgákat. Massaja azt is szemére vetette az iszlámnak, hogy 
megtűrte a férfi prostitúciót, fiúk kiherélését és háremekbe szállítását, a 
nőkkel szembeni megalázó viselkedésüket. Talán hibája volt Massajának, 
hogy a muzulmánok iránt érzett megvetése miatt még azt sem tette meg, 
hogy megpróbáljon megismerkedni vallásukkal. Ugyanakkor ellenezte a 
muzulmánok között végrehajtott mészárlásokat, s a törvényeket, melyek az 
„iszlám híveinek erőszakos megkeresztelését”, azaz a katolikus keresztény 
hitre térítését írták elő. Massaja az iszlám terjedésének megakadályozásá-
ra a fekete kontinensen politikai támogatást kívánt az európai hatalmaktól, 
ezért 1850-ben megszakította etiópiai tartózkodását, és visszatért Európá-
ba. Az európaiak beavatkozását azonban „vallási és nem tisztán hódítási 
célokra” akarta felhasználni, fékezni akarta a katolicizmust szétrombolni 
szándékozó iszlámot: „defenzív”, tehát keresztényi szempontból „igazsá-
gos és elfogadható” akciókat várt. Leveleket írt európai politikusokhoz, így 
Franciaországba, Angliába személyesen ment el megvitatni a munkájával 
és a katolikus vallás terjesztésével kapcsolatos problémákat. Sajnos, Anglia 
éppen ezekben az időkben nem kívánt Kelet-Afrikával érdemben foglal-
kozni – a Szuezi-csatorna biztosítása kötötte le figyelmét. Alapjaiban véve 
Massaja azon igyekezete, hogy Kelet-Afrikában nyugat-európai nagyha-
talmi protekciót szerezzen a misszionáriusok és a katolicizmus terjesztése 
érdekében, nem járt pozitív eredménnyel: e hatalmak – ideértve Franciaor-
szágot is – Afrika más területein voltak érdekeltek. Massaja ezek után egy 
írásában számolt be tapasztalatairól és nézeteiről, véleményéről az iszlám 
terjeszkedését illetően: rámutatott arra a tényre, mely szerint az iszlám po-
litikai indíttatású és irányzatú, „intoleráns és üldöző” mozgalommá, desta-
bilizáló tényezővé vált, Etiópiában pedig kimondottan „fundamentalista” 
színezetet öltött, amely ellen a Nyugatnak új keresztes háborút kell indíta-
nia. Sikertelen nyugat-európai útja után visszatért Etiópiába, hogy folytassa 
evangelizáló munkáját. A sors azonban azt akarta, hogy itt se érjen el sike-
reket: csapás csapás után érte, s kénytelen volt lemondani további misszi-
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onáriusi megbizatását. 1861-ben hittérítő munkája annyira megrémítette a 
muzulmán és ortodox keresztény lakosság egy részét, hogy elűzték, majd 
mágiával vádolták meg. Mindenhonnan menekülnie kellett, eközben egy 
súlyos betegségen is átesett, végül úgy döntött, visszatér Európába – előtte 
azonban még letartóztatták, de II. Teodor császár szabadon engedte. Újabb 
betegség, majd megtudta, hogy Európában halálhírét terjesztik – mindez 
fizikailag és pszichésen erősen megviselte, végül 1864. áprilisában ért Eu-
rópába. Itt a franciák akarták egy megbízatással visszaküldeni Etiópiába, 
hogy megkönnyítse az angolok ottani helyzetét, közben azonban ez utóbbi-
ak megtámadták Etiópiát, így ez a küldetése sem járhatott sikerrel.

A XIX. század második felében az európai nagyhatalmakat az a kérdés 
foglalkoztatta, miként követhetnék a misszionáriusokat az afrikai konti-
nensen, azaz hogyan használhatnák fel őket Afrika – jelen esetben Kelet-
Afrika – elfoglalására. Massaja nem támogatta ezt a nézetet, vagyis nem 
óhajtott segédkezni az európaiak Afrika gyarmatosításában. Nem így má-
sok, közöttük francia misszionáriusok, akik kimondottan a francia terjesz-
kedés mellé álltak. Azok, akik így gondolkodtak, „gyorsan belátták, hogy 
a misszionárius mint a nyugati kultúra terjesztője, roppant hasznos lehet a 
célból, hogy garantálja a haladást és a társadalmi rendet a gyarmatokon.” 
A missziók és a gyarmatosító országok, bár különböző célt követtek, végül 
megegyeztek a beavatkozási eszközöket illetően.” Massaja véleménye is 
változott az idők folyamán a kérdést illetően: először elképzelhetőnek, sőt, 
szükségesnek tartotta, hogy „ezeket az országokat (ti. Afrikában) európai és 
keresztény kolóniákkal kell benépesíteni”, később azonban már a gyarma-
tosítást a „legkegyetlenebb istentelenség”-nek nevezte, kivéve, „ha vallási 
segédlettel valósul meg.” Vallotta azt is, hogy elsősorban a bennszülöttek 
közül kikerülő papok lesznek csak képesek arra, hogy a többi bennszülöttet 
a valláshoz közelítsék „saját földjeiken vagy azokhoz közelieken.” Massaja, 
átélve a missziójával járó nehézségeket, fizikai és lelki túlterheltségét, azt 
javasolta feletteseinek, küldjenek mellé új szerzeteseket; ő lyoni papokat 
kért, de nem azért, hogy a missziója jogilag is a franciák irányítása alá ke-
rüljön. Sajnos, ez az elvárása nem teljesült, a francia kapucinusok át akarták 
venni teljes egészében az ő helyét – ami részben meg is történt 1867-ben. 
Viszont 1868-tól Menelik tanácsadója nemzetközi kérdésekben, és IX. Pius 
által „titokban” kinevezett, teljes cselekvési jogkörrel felruházott megbí-
zottja. 1872-ben Menelik különleges feladattal bízta meg: tegye tisztele-
tét II. Viktor Emanuel  királynál, és ajánljon fel neki barátsági és együtt-
működési kapcsolatokat. Közben az Olasz Földrajzi Társaság expedíciót 
szervezett Etiópiába, amihez szintén Massaja segítségét kérték. 1876-ban 
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Menelik újabb megbízást adott neki: ezúttal fegyvereket és szövetségeseket 
kellett volna szereznie Európában IV. János  császár ellen; ez utóbbi legyőz-
te Meneliket, akinek súlyos adót kellett fizetnie, meg kellett szakítania kap-
csolatait Európával és el kellett távolítania a katolikus misszionáriusokat. 
1879-ben Massajának IV. János parancsára végleg távoznia kellett állomás-
helyéről. Helyzetét azzal súlyosbította, és elüldözését azzal is kiváltotta, 
hogy segítette az olaszok behatolását Kelet-Afrikába.

Massaja katolikus pásztori munkáját Európába történt visszatérése után 
mindenütt nagyra értékelték, főleg Itáliában: itt ugyanis ekkor kezdtek ér-
deklődni azon területek iránt, ahol misszionárius volt. Az egyház, IX. Pius 
vezetésével szintén elismerte munkáját, aminek egyik kifejeződése volt, 
hogy említett pápa többször visszautasította lemondási kérelmét. Különö-
sen élénk figyelmet fordított és fordíttatott személyisége felé XIII. Leo pápa 
dícsérő levelek formájában, majd pedig azzal, hogy először érsekké, majd 
bíborossá nevezte ki, s élénken érdeklődött afrikai misszionáriusi munkája 
részletei iránt. Életének utolsó éveiben Massaja tanúja lehetett Itália egyre 
erősödő befolyásának Etiópiában – befolyás, ami 1889. májusától egy, a két 
ország vezetői által aláírt egyezmény értelmében Etiópiát Itália protektorá-
tusává tette, megnyitva így az utat Itália későbbi „gyarmati terjeszkedése 
előtt.”

Hogyan látja a könyv szerzője Massaja törekvéseit misszionáriusi pálya-
futása alatt?

Idézzük!: „Massaja a kezdetekben nem tudott megyszabadulni egy 
alapvető kettősségtől, ami oda vezetett, hogy egyrészt az afrikaiakkal és 
a muzulmánokkal szemben az európaiak elsőbbségét vallotta gazdasági, 
politikai, jogi, katonai téren, másrészt elutasította az öreg kontinens sze-
kularizáló és dekrisztianizáló törekvését, amelyeket pontosan a gazdasági 
fejlődés, a közintézmények növekvő laicizálódása, a protestáns reform 
által gyakorolt hatások idéztek elő”: ezt be lehet tudni annak a ténynek, 
hogy sok időt töltött Európától távol, és csak az Afrikában töltött hosszabb 
idő segítette abban, hogy az „Európában érlelődött bizonyosságait részben 
revideálja”, és „sajnálja az »eredeti egyház« tisztaságát”. Misszionáriusi 
tevékenységének második részében már „gyakran kritizálta az egyház ál-
tal vezetett politikát és a saját rendjén belül végbement fejlődést.” Mindez 
odáig is elvezette afrikai működésének vége felé, hogy „szinte magáévá 
tette az iszlám által követett megközelítést a romlatlan és szellemiekben 
lángoló, az eredeti kereszténység irányába tett” erőfeszítéseiben. S befeje-
zésül csak egy fél mondat még a szerzőtől: „Massaja bizonyos értelemben 
állandó harcban állt korával”…
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A könyv szerzője óriási adattömeget tár az olvasó és a kutató elé: dátu-
mok, nevek, uralkodók, intézmények, nézetek, állásfoglalások, idegen né-
pek nevei, missziók és misszionáriusok küldetései, levelezései, eredményei 
vagy bukásai stb… A művet kiváló függelékek egészítik ki, így eredeti írott 
dokumentumok (amelyekből a könyvön belül is sokat találunk), jelenté-
sek európai személyiségekhez, azután egy kronológiai áttekintés 1809-től 
1889-ig, majd egy terjedelmes bibliográfia, s végül részletes index. A köny-
vet azoknak ajánljuk, akiknek már van némi Afrika-történeti ismeretük, sze-
retik az igazán ’sűrű’, lexikonszerű témafeldolgozást, és nem utolsó sorban 
a vallástörténelemben is a tényekből előítéletektől mentesen indulnak ki to-
vábbi kutatások felé.

Mauro Forno: Tra Africa e Occidente. Il cardinal Massaja e la missione cattolica in Etiópia 
nella coscienza e nella politica europee (Afrika és a Nyugat között. Massaja bíboros és az 
etiópiai katolikus misszió az európai tudatban és politikában). Bologna, Il Mulino, 2009., 
431 o.
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