
pasztalatokat szerezhet "alulról", az egyszerű hívek életéből, s ezáltal "terméke
nyebbé teheti a lelkipásztori munkát."

Többen - köztük Höffner bíboros is -vfőlvetették, hogy az új egyházi törvény
könyv csak az egyes egyházmegyék, érseki tartományok szinódusait említi, nem
szól viszont egy nyelvterület egyházmegyéinek szinódusáról (463. c.). Mások
gyakorlati megfontolásokból tartanák helyesebbnek az egyházrnegyéi szinóduso
kat: ott kisebb, nyílt véleménycserére alkalmasabb és így hatékonyabb csopor
tokban tanácskozhatnának az érdekeltek. Többen fölvetik annak fontosságát is,
hogy a magasabb szinten tárgyalásra kerülő témákat először "a köznép szint
jén", az egyházközségekben, a kis helyi közösségekben tárgyalják meg. Csak így
érezheti minden hivő a magáénak az egyház ügyét, és csak így tükrözheti a kö
zösség együttes véleményét egy-egy megszülető határozat. Példaként az amerikai
püspökök tavalyi béke-kórlevelét említik: a tervezetet előzőleg hónapokon ke-
resztül tárgyalták az egyházközségekben, majd az egyházmegyékben. .

Igen fontosnak érezhetjük azokat á kritikus és önkritikus véleményeket, ame
lyek némileg kétkedéssel fogadják az ötletet, egyszerűen azért, mert igen sokak
ból (mind a konzervatívok, mind a progresszívek oldalán) hiányzik az igazi pár
beszédre való készség, az őszinte megnyílottság. "Hányszor kell megállapita
nunk, hogy alig hallgatunk egymásra! Mennyire megerősödöttismétaz a hajlam,
hogy egymást kölcsönösen eretneknek kiáltsuk ki, mindig a másikat tegyük fele
lőssé az egyházban jelentkező bajokért. Mikor jutunk el oda, hogy az úgyneve
zett konzervatívok és az úgynevezett progresszívek egyszer végre ismét a saját
melIüket kezdik verni" - kérdezi a Christ in der Gegenwart szemleírója
(1984. 5. sz.).

Ezt a véleményt osztja W. Seibel, a Stimmen der Zeit főszerkesztője is (1984. 3.
sz.): "Az a fontos, hogy kapcsolatot találunk-e a »bázíssal«. Ha a szinódus olyan
kérdéseket vet föl, amelyek az embereket igazán (s nemcsak a teológusok és a
tisztségviselők elgondolása szerint) érdeklik; ha teljes nyíltsággal .tárgyalnak
meg minden érvet és ellenérvet, akkor magától odafordul a katolikusok érdeklő

dése. Egy szinódus megteremthetné annak lehetőségét, hogy a német katoliku
sok újra megpróbáljanak odafigyelni egymásra, érhetően elmondani a saját véle
ményüket, s komolyan szembenézni egymás érveivel."

Lukács László

Tamás apostoltól Teréz anyáig: India

A Föld lakosságának közel hatod része, 694 millió ember (1980) "él Indiában.
Közülük 15-20 millióan gazdagok, 85 millióan jómódúak és 600 millióan nem
jutnak túl a kormány vagy a szakemberek által megállapított "szegénységi szin
ten". Az egy főre jutó nemzeti jövedelem (évi 75 dollár) tekintetében India a
világranglista 147. helyén áll, azaz a legszegényebb országok közé tartozik. Az
analfabéták aránya 64 százalék (1979).
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A földrésznyi ország 21 államból (tartományból) és 9 központi igazgatású (szö
vetségi) területből áll. A hindi és az angol' mellett ezekben még 14 hivatalos
nyelv van. Az anyanyelvként beszélt nyelvek száma 1650 (!). Noha India a budd
hizmus szülőföldje és számos kisebb nép törzsi vallásokat követ, mindezek az
össznépességnek csak elenyésző hányadát (különböző statisztikák szerint
3,5-5,0 százalékát) teszikki. Az ország második legnagyobb vallását, az iszlámot
a népesség több, mint egy tizede követi és ezzel India a világ harmadik-negyedik
legnagyobb mohamedán országa. A népek, nyelvek, tradíciók és kasztok sokféle
ségében az egységet a hinduizmus biztosítja. Az 5000 éves hinduizmus, aminek
van írott tradíciója, de nincs "hittana" vagy teológiája; a hinduizmus, ami rítu
sok, imádkozási módok és az aszkézis számtalan formáját ismeri, de amiriek nin
csenek (egységes) vallásgyakorlati előírásai; a hinduizmus, amelynek vannak
rituális tradíciót őrző papjai (a brahmiriok) és az előbbiekkel nem azonos vallási
tanítói és lelki vezetői, de nincsen egyházszervezete. Ebben a számunkra nagyon
idegen világban a népesség közel 4 százaléka, 27 millió ember keresztény, ezen
belül 17 százaléka, azaz 11,8 millió fő katolikus (1980).

A hagyomány szerint a kereszténységet Tamás' apostol vitte Indiába. A töredé
kes történeti emlékek egy Jeruzsálemből ide küldött püspökről tudnak a 345.
évben. 1294-ben a Kínába induló ferences, Monte Corvino János töltött egy évet
a dél-indiai keresztények között. A pápa 1514-ben a területet portugál "patroná~

tussá" nyilvánítja, 1533-ban megalakul a Goa-i püspökség. 1542-ben Xavéri
Szent Ferenc térít és keresztel tízezreket. A XVII, században a jezsuitamisszio
náriusok (Robert de Nobili) megkezdik a nemzeti kultúrához való alkalmazko
dást, de az ún. "rítusvitában" ezt eltiltják. Goa 1558-ban érsekség lesz. 1878-ban
pedig egész India saját hierarchiát kap. 1923-ban Msgr. Roche S. J. személyében
felszentelik India (és Ázsia, sőt a világ) első latin szertartású, de nem európai-
amerikai, hanem "bennszülött" püspökét. >

India katolikusai jelenleg 109 püspökségbe szerveződnek, amelyek mintegy
negyede a szír rítusú szír-malabár és a szír-malankár (Rómával egységben élő)

egyházakhoz tartozik. 6800 világi és 4900 szerzetes pap mellett 2500 szerzetes
testvér és 46400 szerzetes nővér dolgozik. Noha ezen belül mintegy 3400 fő kül
földi missziós, ugyanennyi indiai szerzetes tevékenykedik a világ 47 országában
(közöttük az a 2000 keralai apáca, akik a megüresedő francia-, német-, olasz
országi, svájci és angliai kolostorokba jöttek). A szemináriumokban 3670 növen
dék keszüI a papi, szerzetesi életre. Az evangelizáció munkásai közé tartozik
még mintegy 50 OOO hitoktató, 2000 főállásban, a többiek egyéb tevékenységük
mellett.
, Az ország 400 ezer elemi iskolájából 5750, a 118 ezer középiskolából 2600

katolikus. A katolikus iskolákban 2,7 millió gyerek tanul. A 122 főiskolán és
egyetemen 140 ezren tanulnak, harmadrészük katolikus. Az egészségügyi intéz
mények 5-6 százalékát (1440 orvosi közporit, 620 kórház, 690 árvaház, 530
gyógyszertár, több száz öregotthon, lepratelep és egyéb) tartja fenn a katolikus
egyház - túlnyomórészt a fejlett országokból származó adományokból.

A kereszténység a kisebbségi helyzeten túl számos problémával küszködik,
egyebek között a kétféle rítus közötti feszültségekkel, az egyenlőtlen területi el
helyezkedessel (a keresztények zöme Dél-Indiában él, a hivatásosok túlnyomó
többsége is innen származik); akasztrendszer következményeivel és a kulturális
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beilleszkedéssel. A kasztrendszer jelentősége a kereszténység szempontjából
négy dologban mutatkozik. Egyrészt a keresztények jelentős része a korábban
"érinthetetlennek" (Gandhi óta harijan-nak, azaz "Isten gyennekei"-nek) neve
zett alsó kasztokból származik, s ezzel összhangban szegény, jogtalan. Másrészt
az alsó kasztok tagjai a kereszténység felvételétől sokszor --gyakran első sor
ban - társadalmi emelkedést várnak, ha pedig ez nem sikerül, vagy nem elég
gyors, akkor hátat fordítanak a kereszténységnek. Ide vezet az is - harmadszor
-., hogy de facto a keresztény egyházakon belül is tovább él a kaszrrendszer. A
magukat Tamás apostoltól eredeztető tamás-keresztények általában jobbmódúak
és polgári, kereskedői réteget alkotnak. Velük a harijan-keresztényeknek csak
levett fejfedővel, meghajolva szabad beszélnie. Más templomot használ az egyik
és a másik réteg, (főleg protestánsoknál) az egyik papja nem riiegy a másik temp
lomba szolgálni. Végül az a hindu, aki keresztény lesz, kiszakad családi kötelé
keiből; ha házastársa nem tér át, el kell válnia. Az áttérő keresztény minden örö
kösödési és gyermeknevelési jogát elveszíti. A harijan-ok felemelésére szolgáló
szociál- és kultúrpolitikai kedvezményekre sem tarthat igényt a kereszténnyé
vált, régebbi "érinthetetlen". Nem véletlen tehát, hogya gyakorló keresztények
közel egyharmada nyilvánosan (népszámláláskor és minden hivatalos kimuta
táshoz) hindunak mondja magát. Megfordítva viszont annál figyelemre méltóbb,
hogy a keresztények részaránya folyamatosan emelkedik. A katolikus egyházban
a keresztelések 14 százaléka felnőttkeresztség.A katekumenek száma
(1969-ben) 137 ezer.

A II. Vatikáni Zsinat óta a rítusvita rossz emlékei lassan feledésbe merülnek.
1969-ben, a nemzeti zsinatot előkészítő nagy országos tanácskozáson a szent
mise liturgiájába már bevonták a tradicionális indiai testtartási, mozgási ele
meket. Az 1974. évi Nemzeti Lelkipásztori Zsinat témái között szerepelt a hin-

. duizmussal való dialógus mind világnézeti, mind mindennapi síkon. Ugyanezt
szolgálja az az 50 keresztény (közte 7 katolikus és 2 katolikus részvételű ökúme
nikus) "ashram", amelyek a hindu elmélkedő központok mintájára a találkozás
helyei.

T.M.
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