
Várkonyi Imre

A, BOMBAYI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

Nem hiszem, hogy az a hat katolíkus képviselő, akiknek 1873. június
29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, ALacoque Szent Mária Mar
git a Paray-le-Moníal templomban megjelent, és akik közül az egyiktől,

Mlle Maria Martha Emilie Tamasier-wl indult el a későbbi eucharisz
tikus kongresszusok gondolata, a nagy élmény pillanatában teljes érté
kében megértették és meglátták volna az eucharisztikus kongresszusok
diadalmas jövőjét. De ha a kitüntető kegyelem fényében meg is sejtet
tek valamit a maga teljes valóságában közöttünk élő Krisztúsnak .a benne
hívő emberekkel való nagy találkozásaiból, abban bizonyos vagyok, hogy
nem gondoltak arra: nem múlik el egy évszázad és az eucharisztikus
Krisztus egy nagy ázsiai országban találkozik híveivel, és sokmillió nem
keresztény, de mély lelkiséggel rendelkező, a jót és az igazságot kereső

emberrel. :ts vajon, megsejthette-e valaki is a múlt század utolsó negye
dében, hogy a 38. eucharisztikus kongresszuson, amelyet a több mint
négymillió lakosú indiai városban, Bombayben rendeznek, személyesen is
részt vesz Krisztus Jelenlegi földi helytartója, VI. PáL pápa? Úgy vélem,
hogy ez az esemény nemcsak azoknak lesz maradandó élmény, akik sze
rencsések voltak részt vehetní ezen a kongresszuson, hanem új fejezetet
is fog nyitni az eucharisztikus kongresszusok történetében. Amikor
azonban Szentséges Atyánk személyes részvételét a kongresszuson így
értékeljük, lehetetlen, hogy ne gondoljunk a felejthetetlen nagyelődre,

boldogemlékű XXIII. János pápára, aki először fogadta megértő szere
tettel Gracias bíboros részéről a bombayi eucharisztikus kongresszus gon
dolatát, és aki, a lateráni egyezmény óta, hacsak Itália területén is, elő

ször vállalkozott hosszabb utazásra.
Amikor a 34. eucharisztikus kongresszus hazánk fővárosában, Buda

pesten, első szent királyunk halálának kilencszázéves évfordulója alkal
mából 1938-ban összeült, Európa népeinek egén sűrű, sötét fellegek jár
tak. A nagy vihar előszelét már éreztük, de a súlyos veszély éppen azok
ban nem tudatosult kellőképpen, akiknek lehetett volna módjuk és ere
jük a pusztító vihar megfékezésére. A kongresszus központi gondolata
volt: "Az Eucharisztia a szerétet köteléke." Nagy szüksége lett volna a
népeknek erre a szeretet-kőtelékre, de a szeretet akkor már haldoklott,
és helyette a megbomlott agyú sátáni gyűlölet indult útjára, keresvén,
hogy kit nyeljen el.

Tizennégy évnek kellett eltelnie, mire a 35. eucharisztikus kongrész
szus 1952-ben Barcelonában összeülhetett. És tizenkét év múltán a ha
zánktól sokezer kilométerre lévő India "első városában" megtartott 38.
eucharisztikus kongresszuson magasszintű küldöttség képviselte a magyar
katolicizmust. Mint ismeretes, küldöttségünk vezetője Hamvas Endre
kalocsai érsek volt. Tagjai: Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök,
Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, Potyondy Imre apos
toli protonotárius, nagyprépost, szemináriumi rektor, Beresztóczy Miklós
c. prépost, az OBKB főtitkára, az országgyűlés alelnöke, Szántay István,
az Actio CathoLica főtitkára, és végül e sorok írója. '

Nem titok, hogy a kongresszuson való részvételünk is következmé
nye volt annak a kedvező légkörnek, amely az utóbbi évek folyamán, és
különösen a legutóbbi évben egyházunk és államunk kapcsolatában ki
alakult.



Miért Indiában?

Gondolom, sokan tették fel maguknak és másoknak is azt a kérdést,
hogy miért éppen Indlát választották a mostani kongresszus színhelyé
nek. India lakossága, a legujabb adatok szerínt, megközelíti a 470 milliót.
A lakosság 85%-ának vallása a pantheista hinduizmus. A katolikusok
száma nem éri el egészen a hét milliót. Helyes és okos dolog-e egy olyan
országban eucharisztikus kongresszust rendezni, ahol a katolikusok törpe
kisebbségben vannak? Meg lehet-e teremteni egy ilyen nagyszabású
rendezvény összes szükséges feltételeit? Egy ilyen kongresszus nem sér
ti-e a nagy többségben lévő nemkeresztények önérzetét? Ilyen és ha
sonló sok más kérdést is fel lehetne tenni.

Az első feleletet Gracias bíborosnak, a szervező bizottság elnökének
szavaival szerétném megadni. A szervezés nehézségei - mondta a 'bí
boros -, ha tekintetbe vesszük az indiai katolikusok csekély erőforrá

ISait, akik nagyon szegények, oly megdöbbentőek és annyira szokatlanok,
hogy az Isten kegyelme, Szentséges Atyánk nagylelkű és hathatós támo
gatása, továbbá a katolikus Európa és Amerika imádsága és anyagi tá
mogatása, és végül a bombayi főegyházmegye és szinte egész India hívei
nek imádsága és áldozatvállalása nélkül lehetetlen lett volna azokat meg
oldani. Mint a bíboros szavaiból kitűnik, a két legfontosabb feltétel biz
tositva volt. A kegyelmi erőforrást biztosította az egész katolikus világ
ból összefonódó ima és áldozat, az anyagi erőket pedig a nagyobb és erő

sebb "testvérek hathatós segítsége.
. A második feleletet néhány statisztikai adattal szeretném megadni,

amelyek sok mindent megértetnek velünk. Az igaz, hogy a katolicizmus
Indiában törpe kisebbség, de 17 érsekségük, 54 egyházmegyéjük, 6 apos
toli prefekturájuk, és egy keleti ritusú ordínariátusuk, 3701 plebániáju:k
és quasi-plebániájuk, 57 papnevelőintézetük, 4877 elemi, 1228 közép, 899
felsőfokú iskolájuk, 59 egyetemi kollégíumuk, 467 diákotthonuk és 554
árvaházuk van. A papságban, a szerzeteseknél és a szerzetesnővéreknél

egyre jobb lesz az arány az indiaiak javára. Csak egy példát: Indiában
23 673 szerzetesnővér van. A kőzülük nem indiai míndössze 2115.

A harmadik felelet: India nem katolíkus ország, de a lelkiség tagad
hatatlanul magasfokú. A kormányzat, de a nagy tömegeiben nem-keresz
tény nép is türelemmel viseltet a katolicizmussal szemben. Sőt nyugod
tan mondhatjuk, hogy a kormányzat és a nép tisztelí a katolikusokat, és
a lehetőségeken belül támogatja is a katolicizmus intézményeit.

:Els végül, az eucharisztikus kongresszusnak Indiában való megrende
zését indokolja az itteni keresztény múlt. A hagyomány egészen Szerit
Tamás apostolig nyúlik vissza. Működésének fő szinterét Kerala állam
területére teszik. Az igazság az, hogy az indiai katolikusok egyharmada
ma is ezen a területen él. Xavéri Szent Ferencnek, India apostolának ál
dozatos életét, munkáját és munkájának eredményeit mindannyian jól
ismerjük. Három év alatt hétszázezer indiait térített a katolikus hitre.
Egész India népének, és benne természetesen a katolikusoknak, igaz örö
mére és megnyugvására szclgált, hegy Goa a gyarmati sorból visszatért
az anyaországhoz.

Emberszeretet és Eucharisztia

..Az Oltáriszentség és az új ernber ::- ez volt a kongress-us köz
ponti gcndolata - Szerit Púl apostol az efezusiakhoz írt levelében fejti
ki ezt -a gondolatot. "Hiszen hallottátok és megt anultátok, hogy Jézusban



van az igazság. Korábbi életetekkel ellentétben, vessétek le tehát a régi
embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gon
dolkodástok szellemében és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten
hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény" (Ef.
4, 21- 24). Az apostol a következőkben a felebaráti szeretet kötelességei
ről szól és a gyakorlatban mutatja meg az "új ember" megszületésének
módját, majd tanítását így fejezi be: "Kövessétek tehát Isten példáját,
mint kedves gyermekei. Eljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett
minket és jóillatú áldozati adományként ajánlotta fel magát értünk
Istennek" (Ef. 5, 1-2).

Krisztusnak jóillatú áldozata a természetfeletti élet alapja. Ez az ál
dozat folytatódik a szeretet szentségében, az Oltáriszentségben. Ez újítja
meg újra és újra az egyház életét. Az egyház tagjai a szeritáldozásban a
legbensőségesebb kapcsolatba kerülnek az eucharisztikus áldozattal. A
kenyér és a bor külső színeí, az élet szimbólurnai, az élet természetes
rendjében a fizikai élet és energiák megújulására utalnak.

Amikor a II. Vatikáni Zsinat először a szent liturgiával kapcsolatos
reformokat tárgyalta, sokakhan felmerült a gondolat, hogy amikor a zsi
nat feladata az egész egyházi élet megújítása. miért éppen a liturgikus
reformok kerültek munkájának előterébe? Ma már, úgy vélem, azok is,
akik ezt kezdetben nem értették, éppen a bombayi euoharisztikus kong
resszus központi gondolatának fényénél megértik, miért vált sürgőssé és
szükségessé a liturgikus reform. Az Eucharisztia, amely az új ember éle
tében az éltető mindennapi kenyér kell, hogy legyen, csakis akkor lehet
azzá, ha a természetfeletti élet kegyelmi forrásait kereső ember tökéle
tesen átérti, életéhez egészen közelállónak. sőt leginkább hozzátartozó
nak tartja a naponta megújuló eucharisztikus áldozatot, mint életének
"mindennapi kenyerét". Ez a megértés a dolog természeténél fogva nem
lehet a kevesek kiváltsága. Mindenkihez közel kell, hogy kerüljön az
eucharisztikus áldozat egész valósága, ment hiszen csakis így lehet az em
ber megújuló életének erősítő, felemelő, gyógyító és az élet egész terü
letét átható kimeríthetetlen forrása. Az új embernek az eucharisztikus
Krisztusban és általa kell élnie.

Az ember megújulása nem képzelhető el csupán a legelső és legfőbb

parancs, a szeretet parancsa által, amely a mindennapi életben az ember
erkölcsi világában mint az egyik isteni erény jelentkezik. Szerétetben
élni ugyanis képtelen az ember az eucharisztikus áldozat mindennapos
erőforrásai nélkül. Azok, akik komoly lelki életet élnek, bizonyítják,
hogy az eucharisztikus áldozaton való részvéte! és a mindennapos szent
áldozás nemcsak érzelmileg forrósítja át lelküket, hanem egész gondol
kozásmódjukat, munkájukat, legapróbb cselekedeteiket is áthatja, Ezért
lehetséges, hogy az ilyen lelkületű emberek, ha nem is mentesek az em
beri természet és a mindennapos élet kisebb-nagyobb gyarlóságaitól,
mégis életük egészében a szeretetben való élelet élik.

A 38. eucharíszukus kongresszus tehát meghirdette az ember meg
újulásának nem új. de nagyon sokszor háttérbe szorult, sőt nem egyszer
elfelejtett gondolatát. Bogy az ember életében ez a gondolat hogyan fog
megvalósuini, az elsősorban azokon múlik, akik maguk már részesültek
abban a kegyelemben, hCiZY magukat Krisztus gyermekeinek mondhatják
és akil: tudatában vannak ennak. hogyaMegváltó keresztáldozata (>'3 a
mindennap újra megújuló euchariszt.ikus áldozat érettünk. emberekért,
a mi [ebb életünkert. az egész emberiség éle~ének a szereteLb::n és igaz
ságban való megújulásáért és ezen keresztül az őrök üdvösségünkért tör-
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téník. Ezen a téren, nem tagadhatjuk, nagyon sok még a tennivaló. Az
~zin!e felmérések azt mutatják, hogy az ember megújulásának taní
t.asa Ismert, de ennek a tanításnak az életben való megvalósítása mintha
8 XX. század emberének életében törést szenvedett volna. J ó lenne re
mélni, hogy alI. Vatikáni Zsinat munkája és a 38. eucharisztikus kong
resszus központi gondolatának jegyében a tanítás újra erőre kap és va
lóban éltető ereje lesz az ember életének.

Kérdések és feladatok

A kongresszus központi gondolatát az egyes napokon iparkodtak
mindinkább megértetni és elmélyíteni a kongresszus résztvevőiben. Ter
mészetesen ezek a gondolatok a kongresszuson keresztül nemcsak a kong
resszus egyházi és világi résztvevői felé szóltak, hanem a világ összes ke
resztényeihez és az egész emberiséghez.

Az első napon a hívő ember szerepét és helyét a modern világban
kereste a kongresszus programja. A modern világban a szeretet hitében
élő embernek nagy a feladata, de egyben a felelőssége is. Munkája nem
korlátozódhat szűk körre, hiszen nemcsak életének példájával, hanem ál
dozatos munkájával is meg kell mutatnia, hogy oa szeretet hite kiárad
azok felé is, akik ma még nem keresztények, és akiknek az élete nagyon
sok vonatkozásban nem nevezhető emberi életnek. Hacsak magára Indiára
gondolunk, akkor is tudnunk és látnunk kell, hogy micsoda feladatok áll
nak a szeretet hitében élő ember előtt. Ennek a hatalmas népnek nagyon
messziről és nagyon mélyről kellett elindulnia önálló élete útján. Sok prob
lémája ma még szinte legyűrhetetlennek látszik. Éppen ezért szerepelt az
indiai nép két nagy fiának, Gandhi-,nak és Nehru-nak víziójában a 38. eu
charisztikus kongresszus központi gondolata: az ember teljes és általános
megújulása. Tudjuk azt is azonban, hogy azok a problémák, amelyek a nagy
indiai nép életét ma még oly nehézzé és szenvedésekkel telivé teszik, a
világ sok más népének is sürgető, megoldást kereső problémái. Éppen
ezért a modern világban élő hívő embernek ki kell tárni szívét, szeretetét
és mínden segítő készséget, hogy ezeknél a népeknél is míelőbb megszü
lethessen az új ember, akinek élete minden vonatkozásban méltó az em
berhez, akiért Krisztus feláldozta magát és akiért ma is mindennap újra
és újra feláldozza magát az eucharisztikus áldozatban.

Ennek a gondolatnak míntegy folytatása volt a második téma: az em
beri szolidarítás és a szociális felelősség. Az emberiség a Megváltó gondo
latában egyetlen nagy család. Ebben a családban ma még hihetetlen kü
Iőnbségek vannak. De ezeknek a különbségeknek éppen azáltal kell el
tűnniők, hogya nagy család bővelkedő tagjai nemcsak elméletben, ha
nem az élet valóságában is mindent megtesznek azért, hogy a nagy csa
lád embertelen körűlményekközött élő tagjai, akik éppen úgy Isten gyer
mekei, mint azok, akik az anyagi javakban bővelkednek, eljussanak az
életszínvonalnak arra a fokára, amelyet emberi méltóságuk, a lelkükben
.ottlévő Isten-képiség számukra is megkövetel. Ha komolyan vesszük hi
tünknek mozgató erejét, a szeretetet, akkor szociális felelősségünk nem
túr halogatást és nem tűr különböző, az igazságtól nagyon is távol álló
magyarázkodást, hanem gyors és hatékony munkát és segítést követel tő

lünk.
Ide kapcsolódik a harmadik gondolat, amely a papság és a hívek kap

csolatát vizsgálja a központi gondolat szellemében elsősorban az egyhá
zon be1\iJ.. Bár a papság elhivatottságánál fogva és a felszentelés kegyelme
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által vállalja a közvetítő szerepet Isten és az emberek között, ez nem je
lenti azt, hogy az egyházban a nagykorúságra megérett világi ember ne
vegyen, illetve ne vehessen részt cselekvően abban a nagy munkában,
amely az új ember megformálását jelenti. A papság közvetíti a Megváltó
kegyelmét a világi hívek felé, de tudni kell, hogy ez a kegyelem az egy
házban, Krisztus titokzatos testében egyetlen éltető erő, amely éltető erő

hatását az egész testben, így a világi hívek hatalmas tömegében ís haté
konyan fejti ki. Krisztus titokzatos testében a munkálkodás területei kü
lönbözők lehetnek, de a test egészsége és életereje csakis akkor biztosít
ható, ha minden szerv egészségesen munkálkodik az egész titokzatos test
javára.

A negyedik gondolat a missziók gondolata az egyházban. Nagy fel
adat, hiszen maga az üdvözítő adott rá parancsot, amikor azt mondta:
"Elmenvén tanítsatok minden népet megkeresztelvén őket az Atyának és
Fiúnak és Szeritléleknek nevében. Tanítván őket megtartani mindazt,
amit én parancsoltam nektek." Nagy külde Lés, amely át kell, hogy fogja
az emberi élet egész területét. A missziós munka áldozatossága és önzet
lensége hozhatja csak meg azokat az eredményeket, amelyeket a közöt
tünk élő Krisztus elvár a rnisszíós küldetésben munkálkodó egyházától.
A szeretet maradéktalan és őszinte kitárulása hozhat csak igazán ered
ményeket a missziós munka területén.

Az ötödik gondolat a bűn valósága és a szenvedés értelme. Az eucha
risztikus Krisztus szeretete elsősorban abban nyilvánul meg, hogy amint
feláldozta magát Megváltónk a kereszten a bűnös emberért, ma az Oltári
szentségben újra és újra feláldozza magát az ember gyarlóságaiért, bű

neiért. "Nagyobb szeretete senkinek sincs, mintha valaki életét adja 00
rátaiért." De a szeretet legmagasabb foka, ha valaki azokért áldozza fel
magát, akik bűneikkel szembe fordulnak vele. A Megváltó szenvedésé
nek, kereszthalálának igazi értelme, ha az ember, aki bűnökben él,
Krisztussal együtt keresztrefeszíti magát, hogy meghaljon benne a régi
ember, és megszülessen az új. Csakis az új ember tud szembefordulni
természeténok bűnös gyengeségeível és tud oda fordulni embertestvérei
felé, hogy őket is felemelje és az eucharisztikus Krisztus kegyelmei ál
tal új emberekké tegye.

És végül a hatodik gondolat: a keresztény házasság és a keresztény
családi élet. Az ember megújulásának ebből a legkisebb természetes kö
zösségből kell kiindulnia. A modern élet tragikus hibái ezen a téren is
mertek. A keresztény házasság szentsége és a családi élet tisztasága olyan
feladat, amelyért egyéneknek és közösségeknek semmiféle áldozatot és
munkát nem szabad feleslegesnek. vagy terhesnek ítélniök.

Attól a pillanattól kezdve, hogy először megjelentem a 38. Eucharisz
tikus Kongresszus központi rendezvényeinek színhelyén, az Ovál-ban, nem
tudok szabadulni a gondolattól, hogy az eucharisztikus kongresszus a lé
lek olimpiásza. Ahogy a fizikai vetélkedőn a világ népei találkoznak,
hogy nemes vetélkedésben döntsék el az elsőség kérdését, úgy az eucha
risztikus kongresszuson a világ katolikus népei találkoznak, egyrészt
azért, hogy hivalkodás nélkül tanúságot tegyenek hitükről az Oltáriszent
séggel szembeni imádó alázatukról. de ugyanakkor lássák a más orszá
gokban, más világnézeten élő katolikus testvéreik hitét, és ez a kölcsö
nös találkozás erősítse, növelje hitüket, szeretetüket egymás iránt és a
világ összes népei iránt. Talán ez volt a legnagyobb benyomás, amelyet
mi, a magyar küldöttség tagjai, a 38. eucharisztikus kongresszuson nyer-
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tünk. Amikor a bíboros legátus vezetésével elindult a zárókörmenet az
India Kapuja felé, úgy éreztük, hogy az a sok kegyelmi benyomás, ame
lyet a kongresszuson szereztünk, csakis akkor válik bennünk éltető való
sággá, ha hazatérve elsősorban magunk igyekszünk megvalósítani, az
új ember gondolatát, de azon is munkálkodunk, hogy minden hívő testvé
rünk megvalósítsa azt. Tudjuk, hogy a feladat nem könnyű. Az embernek
elsősorban önmagával kell nagy számadást vetnie, de ha a közöttünk élő

euoharisztikus Krisztus parancsának eleget akarunk tenni, ettől a szám
adástól nem rettenhetünk vissza. Az elkövetkezendő években tetteink,
kitáruló szerétetünk és egymás iránti hatékony segítő készségünk fogja
megmutatni, hogy mennyire valósult tneg bennünk eucharisztikus életünk
által az új ember.

•
Ó ILLAT, ILLÓ PERCEK ...

Enyém vagy, perc! ... ó eltűnő sugár!
szellő, illat, mely ablakon bejár!
ó dallam! szívünk harcában vezér,
mely elhal alighogy fülemhez ér ...

- Szobámban halkan szól a rádió.
A forgatagba beleállni jó,
míg közösségben énem elvegyiJI
érzem, tudom: nem vagyok egyedül.

A szomszédbó! átfüUyent a rigó,
,.az élet szép!" rikkantja, "élni jó !"
csicsergi fecske fent s búgja alant
a fészek örömét a vadgalamb.

- Előttem könyv, gőzölgő fekete.
Ember elégedettebb lehet-e?
Kelet pompáját. Dél napsugarát
hozza elém a könyv, a jóbarát.

Behallik: gyársziréna s utcazaj,
az Élet kenyeréből egy karaj,
erő, egészség, férfias, kemény
s mig benne élek s érzek: az enyém.

- Telefon hangja, kedvesen rekedt,
szobámb!!' hozza, akit szeretek.
kirándulás, vagy színház lesz a jobb?
s már gondolatban a parkban vagyok.

Enyém a park! ... s amit víz partra mos,
a lágy homok... száguldó villamos
nekem csilingel ... zöldelő hegyek
köszöntenek, ha munkába megyek.

- Az óTa üt és letekoésre int
és holnap minden megy tovább megint ...
ó illat, illó percek, sugarak,
ó dal, melynek csak emléke 1narad! -

Nem teljes ez az élet nélkülem!
Szemem feljegyzi, rögzíti fúlem
s visszaidézi, hogy megha Ilanád
az Élet szép és múló dallamát!

Gát István
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