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A KATOLIKUSOK INDIÁBAN

A Bangalore-i Osszindiai Szemináriumot méltán tarthatjuk az indiai egyház
legjelentősebb eseményének századunkban. A kétéves előkészítő munka után 1969.
május 15-25 között ülésező szemináriumon 550 küldött, közöttük 66 püspök volt
jelen. (Indiában 84 püspök van.) Tekintettel az előzetes egyházmegyei szernínáríu
mokra és a míntegy 600 oldalas előzetes dokumentácíóra, talán helyesebb is lenne
nemzeti zsinatról beszélni, annál is inkább, mert az átfogó téma - "Az indiai
egyház ma" - nemcsak a jelen körvonalazására szorítkozott, hanem programot
adott az eljövendő évekre is.

A kereszténységre Indiában sokféle, egymásnak ellentmondó tényező hat.
Számbelileg szépen fejlődik, mégis az egész társadalom elenyésző, alig 2,5%-os kis
részét alkotja. Indiában 3 138 944 km/-en, 1965-ben 471 millió 624 ezer ember élt.
azaz 150,2 fő/km2• Az ország vallás-statisztikája 1961-ben ezt a képet mutatta :

Vallás Fő %
Hinduizmus 366 502 878 83,51
Izlám 46939357 10,69
Kereszténység 10726350 2.44
Sikk vallás 7845170 1,79
Buddhizmus 3250227 0,74
Jainizmus 2027267 0,46
Egyéb 1 606 964 0.37

Összesen: 438898213 100,00

Bár a katolicizmusnak Indiában nagyon nagy rnúltja van, mégsem alkalmaz
kodott megfelelően az indiai életmódhoz. gondolkodáshoz, hanem megmaradt ide
gen vallásnak. Elkerülhetetlenül érinti az egyházat az ország fő problémája, a gaz
dasági elmaradottság, az éhség, a nyomor. Végül, de nem utolsó sorban a katolikus
egyház belülről is megosztott. A háromféle rítus - latin, malabár és malankár 
közötti évtizedes viszályokat csak Bangaloreban sikerült áthidalní.

A katolicizmust Szent Tamás apostol vitte el Indiába. Malabárban (a mai Ke
ralában) már az első évszázadokban virágzó keresztény közösségek keletkeztek.
Önállóságuk azonban rövid ideig tartott. Előbb szír hatás alá kerültek, majd egy
részük kiszakadt az egyházból. Ma szír- vagy káldrnalabároknak nevezik őket. A
vita a latin. szertartású portugál misszióval kezdődött (Goa), és csak 1896-ban ért
véget, amikor a malabár egyház rítusát Róma végleg elismerte, és bennszülött
püspököket szenteltek, Vasco da Gama 1498-ban lépett India földjére. 16 évvel ké
sőbb X. Leó pápa a portugál királyokra ruházta a rníssziók fölötti védnökségt:L
1532-ben felállították a goaí püspökséget. Xavéri Szent Ferenc 1542-ben érkezejt
Indiába és feljegyzések szerint 40 OOO embert lteresztelt meg. (Itt is halt meg
1552-ben.) A jezsuita mísszíó az indiai kultúrához való legmesszebbmenő alkal
mazkodás elvét hirdette, de munkájukat politikai indokokkal lehetetlenné tették,
s az félbeszakadt. 1637-ben felszentelték az első indiai születésű püspököt. 1886-ban
felállították az önálló egyházi közígazgatást. 1952-ben bíborossá nevezték ki V. Gra
eias bombayi (latin), 1969-ben pedig J. Perecattil ernakulami malabár érseket.

A harmadik rítus fiatalabb. A malabár katolikusoktól elszakadt és jakobitává
lett keresztények közül 1930-ban mintegy 150 OOO ember két püspök vezetésével
visszatért a római egyházhoz, de megtartották nyugatszír rítusukat. Ma szir
malankároknak nevezik őket.

Bár a latin rítus történeti központja Goa, a másik két rítusé pedig Malabár
(Kerala), ma mindhárom rítus az egész országban megtalálható. Fejlődésük gyors
ütemű, különösen a papi hivatások száma nagyon magas, de erre szükség is van,
mert állandóan fenyegető veszély, hogy az országban működő öSS7J€S külföldi mísz
szionáriust kiutasítják. Egyedi esetben erre már sor került. A hívek, papok, S7..L-
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minaristák és apácák száma jelenleg a következő (a latin rítus 1959-es, a malabár
és malankár rítusok 1961-es adatok):

A három rítus: latin malabár malankár

Hívek (1000 fó): 4120 1479 121
Papok: 4419 1 527 210
Szeminarísták : 955 690 88
Apácák: 12980 6367 289

A szeminaristák nagy száma lehetövé teszi, hogy a. misszionáriusok helyére in
diai születésű papok kerüljenek. A papok száma gyorsan nő, mégpedig színte ki
zárólag indiai hivatásokból HI51 és 59 között a papok száma így alakult:

Ev: 1951 1955 1959

Papok összesen (ezer fő): 3538 3902 4419
Ebból indiai: 2106 2539 3173
Külföldi: 1432 1363 1246

A katolicizmus és általában a kereszténység - a koriverziók miatt - gyor
sabban gyarapszik, mint az összlakosság. 1881-ben a lakosság O,71%-a volt keresz
tény, 1901-ben 0,98%, 1921-ben 1,47%, 1941-ben 1,91% és 1961-ben már 2,44%' A
konverziók nagy száma egyes harcos hinduista csoportokat ellenakciókra ösztönöz.
Az utóbbi években fokozódik a hinduk térítő tevékenysége, és adminisztratív esz
közökkel is gátolní igyekeznek a kereszténység terjedését. Jó ürügyül szolgál, hogy
a kereszténység erősségei a Burma melletti Nagatöld és Assam tartományok, ahol a
lakosság többsége nem hindi. A keresztényegyházakalt - elsősorban a baptistá
kat - szeparatizmussal, forradalmi mozgalrnak élesztésével vádolják. További vá
dak a kereszténység ellen, hogy oktatási és karitatív intézményeikben idegen pén
zen hazájukkal és kultúrájukkal szembefordítják az indiaiakat, az éhínségeket ki
használják az egyházak, s adományaikkal "megvásárolják" az embereket.

A Bangalore-i Összíndiaí Szemíriárium szintén központi nehézségnek tekintette
az indiai kultúrához való alkalmazkodás eddigi elhanyagolását, A helyzet gyors
megváltoztatására többféle tervet dolgoztak ki. Egyik konkrét lépés a liturgiai re
form. A malabár és malankár rítusokban eddig is népnyelven folytak a szertartá
sok. Ezen túl azonban további alkalrnazkodásra van szükség. Az új latin szertar
tásokhoz a szemináriumra jött meg Róma régen várt jóváhagyása. Térdhajtások
helyett a tradicionális indiai meghajlást vezették be. A csókok, köszöntések helyére
indiai megfelelők kerültek. Miseruha helyett hosszú fehér íngre sáfránysárga kön
töst vesznek fel. Gyertyák helyett a megszekott indiai olajlámpasok égnek. A töm
jén, a virágok fokozott szerepet kapnak stb.

A szemínáríurn talán már fél siker. A világ második legnépesebb országában
először találkozott mindhárom rítus hierarchiája és a három rítus világi küldöttei.
Megszületett a kölcsönös bizalom egysége, amelyet egyrészt a püspökök tekintélyé
nek hirtelen megnövekedése jellemez, másrészt a világiak öntudatos részvétele,
akik például a Humanae Vitae-re adott - pozitív - püspöki nyilatkozatot bírálva
hiányolták, hogy nem kérdezték meg előbb a híveket és a szakembereket. Ezt a
kölcsönös bizalmat és a hozzá szükséges alázatot jól érzékelteti Gracias kardiná
lis záróbeszéde: "A tanácskozások végén Isten és a résztvevők iránti hálával és
bensőséges örömmel kell bevallanom, hogy eljöttem, láttam, hallgattam, figyeltem
és - nem győztem, hanem meggyőztek. A tíz fárasztó nap után megtisztulva,
megerősödve, s keresztény reménységgel eltelve távozunk".

F. T.

Be ken azt látnunk, hogya lélek halhatatlanságától függ az, vajon neki éljünk
s vele törődjünk-e. Mert ha a halál egy végleges megsemmisülés, akkor a gono
szok jól járnak, kik a halálban nemcsak testüktől szabadufnak meg, hanem le!
küktól s így saját gonoszságuktól is.

Szókratész
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