
Juhász Vilmos

GANDHI ÉS A !{ERESZTÉNYSÉG

Közkeletű szólam, hogy India voltaképen nem ország, nem birodalom,
hanem külön kontinens, világrész, a népek, fajok, kultúrák gazdag sokaságá
val, amelyeket sajátos. a szomszédos ázsiai terűletektől elütő természeti adott
ságok foglalnak egységes keretbe.

1947-ig a természeti keret mellett ott volt a többi kevésbé összetartó
és egységesítő politikai keret is. India angol uralom alatt állott, a Brit Biro
dalom része volt. Gazdaságilag az Empire egyetlen területe sem volt meg
közelítőleg olyan értékes, mint India. Éppen ezért a gazdasági kizsákmányolás
sehol sem volt olyan intenzív, mint Indiában. Közel két évszázadon keresztül
India a katexohén brit kolónia, abban az értelemben, hogy a teljes gazdasági
kizsákmányolás mellett a fehérek lakta brit koloniális területekkel ellentét
ben politikailag is kézben lehetett tartani. Az egyéb ázsiai vagy az afrikai
színes gyarmatoktól abban különbözött kivételes gazdasági értékességén kívül,
hogy részben magas műveltségű népek lakták.

Nagyon egyoldalú szemlelet lenne azonban, ha India eddigi angol urai
ban kizárólag zsarnokokat és kizsákmányolókat látnánk. Vitathatatlan, hogy
a brit uralom az indiai világot nagymértékben humanizálta. India bennszülött
népeinek közös jellemvonása, a hatalmi államalkotás képességének hiánya.
Indiában a brit uralom előtt is mindig csak idegen hódítók tudtak nagy terü
letet átfogó, tartós uralmakat létesíteni. Az idegen hódítók, köztük az utol
sók, a mongol eredetű nagy mogulok, sokkal keményebben és kegyetleneb
bül bántak alattvalóikkal, mint az angolok. De a bennszülött fejedelmek sem
uralkodtak szelídebben és mértékletesebben. Vallásilag megalapozott korlátlan
zsarnoki hatalmukat éppen csak a vallási kötöttségek és az ezekkel összefüggő

szokásjog mérsékelte, A fejedelmi hatalom ma is lényegében zsarnoki, az
alkotmányos európai eszmék hatása a fejedelmi kormányzatokra igen csekély.

Fejedelmi kormányzatokról beszélünk, mert Indiának csak mintegy két
harmadrésze - lakosságának azonban közel háromnegyede - állott közvet
len brit kormányzat alatt. India kisebb része felett az angol hódítók meg
hagyták a bennszülött fejedelmeket és megelégedtek egy hatásos fennható
sággal. Ezek a bennszülött fejedelmek nagy többségükben még ma is gazda
ságilag és politikailag jobban elnyomják alattvalóikat, mint az angolok kor
látlan hatalmuk idején. A maharadzsák alattvalóik szabadságtörekvéseivel
szemben az angolokra támaszkodtak, és a brit hatalomnak éppen ezért volt
szüksége a maharadzsákra. Nagy részük még most sem hajlandó a két indiai
szabad állam valamelyikéhez csatlakozni, a végsőkig őrzi a zsarnoki abszolu
tízmust, - helyzetük a felszabadult India egyik legsúlyosabb problémája.

Az angolok még mindig emberségesebbek voltak, mint India meghóditói
és bennszülött urai. Az indiai nép életét a vallásos kultúra és a civilizáció
közti, még az általános keleti viszonyokhoz képest is különösen széles sza
kadék jellemezte. Az angolok Indiát nemcsak az európai civilizáció külső vív
mányaival ajándékozták meg, a hígiénével, a járványok leküzdésével, a mér
geskígyók és vadállatok irtásával, a vasúttal, a postával, a gőzhajóval, hanem
annak mélyebb tartalmával, keresztény erkölcsi alapjaival is. A keresztény
erkölcs és életforma igen nagy hatással volt India népeinek gondolkodására
és életére, jóllehet, maguk a terjesztők is csak tökéletlenül követték, és éppen
színes alattvalóikkal szemben kevéssé érvényesítették. Angol befolyásra szűn

tek. meg Indiában a különböző kegyetlen emberáldozatok, köztük az özvegy
égetés. Nem egyedül a külső kényszer esiszelte le ezt a barbár felületet, amely
annyira elütött a lelki tartalomtól, hanem az indiai szellemi vezetőréteg belső
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beleegyezése, ami a keresztény tanítás hatásának közvetlen következménye
Az sem tagadható, hogy a brit uralom az egységet, ezzel együtt az egymás
ellen törő különbözö népek együttélését és a békét biztosította; hiszen most
látjuk, hogy az angol uralom megszűnte az egymást pusztító szenvedélyeknek
micsoda boszorkányszombatját szabadította fej, mennyire megszüntetett min
den biztonságot, amely biztonság minden igazi civilizáció pillére. A brit kor
mányzás csökkentette a kasztrendszer által vallásilag alátámasztott osztély
ellentéteket és megjavította a kitaszított, társadalmon kivüli kasztekhoz tar
tozó milliók helyzetét.

A széles bennszülött néprétegek gazdasági helyzete azonban nem javult.
hanem rosszabbodott az angol uralom alatt. India népességének háromnegyede
földműves. Az ötmillió nagybirtokossal szemben áll háromszázmillió törpe
birtokos és földnélküli. Ezeknek a gazdasági rabszolgaságát némileg enyhi
tették az ősi hagyományos, vallásos kötöttségek. Ahogyan az a korai koloniális
kapitalizmus korában történni szokott: a jobbágy rétegek szocíálís nyomorúsá
gát enyhítő kötöttségek feloldódtak, a gazdasági rabszolgaság pedig megmaradt,
Az angol kormányzat és az új civilizáció súlyos adóterhei is főként ezeknek
a kis embereknek, elsősorban a földmüveseknek a vállára nehezedtek. További
súlyos leromlást okozott a világpiac számára való termelés: a földmunkások
jelentős része a világtermelés rabszolgájaként áttért egyetlen terménynek, igy
a jutának, a gyapotnak, a rizsnek, a búzának, a teának a termelésére, ami
azzal járt, hogy a régi sokoldalú házi termelés kiesése folytán a létszükségleti
cikkek egy részét drágán kellett megvásárolnia. A monopolisztikus koloniális
gazdasági rendszer a gyakorlatban azt jelentette, hogy például a jutát termelő

bengáliai kis paraszt a nyersjuta világpiaci árának mintegy ötszázalékát kapta,
a többi a különböző közvetítöknek jutott. A nagyszerű ősrégi háziipar az angol
gyári importáru versenye következtében mindinkább elsorvadt, a brit ipar ver
senyenkivüliségét biztosító monopolisztikus vámrendszer az iparcikkek árát
a kereslet és kínálat árszintjénél magasabban tartotta.

Az első világháború óta a háziipar elsorvadásával párhuzamosan, jelentős

gyáripar fejlődött ki Indiában, amely rohamosan fellendült a második világ
háború alatt. A gyáripar, bányászat és közlekedés közel húszmillió embernek
ad kenyeret. Az ipari munkásság még mindig aránylag kis része az indiai
társadalomnak, de mint erjesztőnek. máris igen nagy hatása van. A gyárak
ban, bányákban, közmüvekben, mezőgazdasági nagyüzemekben együtt dolgoz
nak a különböző kasztokhoz tartozók, akik eddig elkülönült életet éltek, és
gyakran egymáshoz közeledniök sem volt szabad. Az iparosodás nagyrnérték
ben járul igy hozzá a kasztrendszer és általában a régi kötöttségek bomlása
hoz. A munkabérek rendkivül alacsonyak. Nyomorgó egynemű és kötetlen pro..
letár réteg alakul ki, amelyet a nélkülöző paraszttársadalommal ellentétben,
ösí hagyományok nem tartanak, korlátoznak, és köteleznek. Az egész indiai
kérdésben megnyilatkozó történelmi irónia egyik jelensége, hogy ennek az át
alakulásnak nem az angolok, hanem az indiai vezetőréteg az igazi haszon
élvezői: bennszülött gyárosok, kereskedők, bankárok, ügyvédek, a magasabb
kasztok tagjai, akikból egy mind homogénebb új középosztály alakul ki. A brí
tektől megvalósitott civilizációs vivmányok természetesen nagyon megkönnyí
tették ennek az új középosztálynak kibontakozását és gazdagodását, ami nem
akadályozza meg ezt a réteget abban, hogy ez legyen az igazi talaja az angol
ellenes nacionalista mozgalomnak. Ez a réteg küzdötte ki India önállóságát,
ez eszközli a forradalmi átalakulást, tehát az az osztály, vagy azok az osztályok.
amelyek haszonélvezői. nem pedig áldozatai a nagy civilizációs változásnak.

Mindaz, amit eddig felvázoltunk, szinte másodrendű jelentőségű a vallási
kérdés mellett, amely az indiai világ igazi atmoszféráját adja meg. Az indiai
világ belső válsága nem annyira a faji, népi és osztályellentéteknek, mint
inkább a vallási konfliktusoknak a következménye. Igaz, hogy ezek a vallási
konfliktusok szorosan összefüggenek népi és társadalmi ellentétekkel. India népes
ségének majdnem kétharmada, közel kétszázhatvan millió lélek a hínduista
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vallási közösségbe tartozik. A hinduizmus nem nemzeti vallás, mint aho~y hindú
nemzet sem volt eddig. Nem zárt, körülhatárolt vallás a keresztényegyházakkal
azonos értelemben, nincs tehát egységes dogmatíkája, liturgiája és egyházi
szervezete, sőt voltaképen nincs is dogmatikája és egyházi szervezete. A hin
duizmus ősi vallási kultúra, amely nagyon sok idegen hatást olvasztott és
olvaszt most is magába; ősi vallásos műveltség és egyúttal szigorúan kötött
életforma, amely a gyakorlatban elsősorban a kasztrendszeren alapszik. A kaszt
rendszer, amelynek másszerűségét csak a bűnhöz és érdemhez mért új földi
életet ígérő lélekvándorlás hite enyhiti, alapvető vallási parancsként megszabja
il hinduista vallási közösséghez tartozó, minden ember hivatáshoz, osztályhoz,
életmódhoz való kötöttségét. A hinduista egy kaszt tagja; egész élete, a vallási
közösséghez való tartozása, ebben a tényben gyökerezik. Nagyfontosságú
rituális kapocs az állatok, elsősorban a tehén tisztelete.

Ahogyan vertikálisan a hinduista társadalmi közösségen belül számtalan
kaszt van, úgy a hinduista vallási közösségen belül számtalan szekta van.
A szekták egymás iránt, sőt ami a tanitást illeti, más vallásokkal szemben is
nagyon toleránsak. Ez a sok szekta, két föcsoportra oszlik, visnuita, és sivaita
szektákra, aszerint, hogy a hivő Brámán-on, a teremtőn kívül, elsősorban a
fenntartó, mintegy sztatikusan irgalmat és jóságot árasztó Visnut, illetve ennek
megjelenéseit, az emberi Ramát, a szerétetteljes Krisnát, vagy pedig a pusz
títva megújító orgiasztikus Sivát tiszteli.

Közel kilencvenmillió mohamedán él Indiában. Az iszlám a különböző

hódító leszármazottainak a vallása. A mohamedán hódítók nemcsak keményen
elnyomták hinduista alattvalóikat, hanem mélységesen megvetették és meg
alázták őket. Talán az egyetlen tömegszenvedély Indiában a hinduisták és
mohamedánok, nem nagyon sok kivétellel az egyes embert és az egész indiai
világot átható engesztelhetetlen gyűlölete. Mintha minden tömegindulatnak ez
lenne a gyujtópontja. A hindúk alkotják a nagy többséget, azonfelül a szenve
désekkel szemben közömbös, passzív ellenálló erejük még a keleti világban is
páratlan. A mohamedánok viszont, mint a régi uralkodóréteg leszármazottai.
f,ltalában gazdagabbak, katonásabbak, gyakorlatiasabbak, nem utolsó sorban
pedig az angolok őket, a kisebbségben lévő vezetőréteget támogatták a hin
duista többséggel szemben, ugyanazon meggondolásoknál fogva, amiért a maha
radzsákat támogatták alattvalóikkal szemben. Az angol urak elleni gyűlölet

sohasem vclt igazi tömegszenvedély Indiában, mindenesetre mindig messze el
maradt a hinduisták és mohamedánok egymás elleni gyűlőletének intenzitása
mögött. Ez a tény egyik fontos támasztó pillére volt háromszázezer angol ural
mának négyszázmillió bennszülött felett. A gyűlölet társadalmi oka természe
tesen egyfelől a multért elégtételt kereső, szenvedések által megpecsételt, iga
zától áthatott, a jövőjét kibontakozni látó elnyomottak és a kiváltságos hely
zetét, sőt egzisztenciáját, életét féltő elnyomónak a pszihózisa. A társadalmí
okok összefüggenek olyan. világnézeti okokkal, amelyek a tökéletesen külön
bözö külső magatartásban, életstílusban fejeződnek ki. A hinduista, aki a ter
mészethez alkalmazkodik, szinte vegetativen azonosul a környező természet
tel, igen gyér öltözéket visel. A mohamedán a pusztai nomádok módjára, akik
egyébként sem a környező világgal, hanem egy égi hatalommal tartják a kap
csolatot, tetőtől talpig felöltözött: A mohamedán, mínt szigorú egyistenhivő,

nemcsak a természetfeletti lények, hanem az emberek képes ábrázolását is
ördögi bálványimádásnak minösítí. A hinduizmusban viszont csodálatos gaz
dagságban burjánzik a primitivek dramatikus bálvány-kultusza. A hinduizmus
ban középponti szerepet játszik az állatok tisztelete, ami a mohamedán szá
mára az Isten, valamint az ember és Isten közti viszony sátáni meggyalázása..
H~gyan ítélje meg akkor az emberáldozatos szokásokat, amelyek még ma sem
szuntek meg teljesen az indiai világban? A mohamedán a hindúban egészen
alacsonyrendű, az állatnál rosszabb, mert a szellemet elállatiasító természet-

• A hlndn 87.PXU:\1lS t~ren ls VN~p'l\tfvl\n nyilt. g:itl~talan, a mohamedán mtnden p4Sztornoml1d
Iluz hasonlóan a leggondosabban rejtegeti ezt a szférAt.
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lényt lát, a hindú a mohernedánban "evilági embert", aki egész lelkével vakon
és bután belebonyolódott a jelenségek világába; nem úgy él és cselekszik,
mintha ez a jelenségvilág vékonyka fátyol lenne, hanem ebből meríti erejét,
tehát démoni. A mohamedán számára a hindú eltaposni való rovar, a hindúnak
a mohamedán mérges vipera. Igy látják és érzik át a nagy tömegek. Magának
a vallásos tanításnak ehhez az alapérzéshez alig van köze. A hinduista és az
iszlám tanok kölcsönösen igen erösen hatottak egymásra - és mindkettőre

mélyen hatott a kereszténység. A hinduistákat megragadta az iszlám szigorú
monoteizmusa és az ezzel együtt járó erkölcsi következetesség. A mohamedá
nok erős impulzusokat merítettek a hinduizmus transzcendenciájából, a "min
denben az egy" hitének sajátos kettős szellem- és természetközelségéből, Ez a
kölcsönösközeledés és megértés azonban csak egy szellemi vezetőrétegre sz0

ritkozott, hiszen a tömegek amúgysem a tanitások szellemében éltek, hanem az
:egymástól annyira elütő életformák törvényei szerint.

Mintegy huszonötmillió az ősi törzsi vallásokat követők száma. Közel
hétmillió a szikh - harcias és erősen gyakorlatias vallási közösség, amely
iszlám alapon hinduista keresztény és iráni motívumokat egyesít és ímmanen
eiéjában talán leginkább egyes protestáns szektákra emlékeztet. Nem egészen
ötmillíó a keresztények száma - nagyjában felerészben katolikusok és pro
testánsok, javarészt az alsó kasztokból származók. A keresztények számottevő
részét a különbözö fehér-, szines keverékek alkotják, - távolról sem egy szel
lemi elit. A míssziók csodálatos áldozatos munkája egyík összetevője a kaszt
'rendszert feloldó szociális forradalomnak. Keresztények továbbá az ősrégi, első

századokbeli, ú. n. Tamás-keresztények leszármazottjai. Látni fogjuk, hogy a
kereszténység vallási hatása az indiai világra, a legtávolabbról sem merül ki
a megkeresztelkedettekkel. A buddhizmus Indiából indult ugyan ki, de ma a
Kínát, Japánt, Délkelet-Azsiát, Mongóliát, Tibetet meghóditó, nagy távolkeleti
világvallásnak Indiában csekélyszámú híve van. Ma az indiai világban csak

.Ceylon-szigetén uralkodik. Az India szellemí képére gyakorolt hatása miatt
meg kell említenünk a mintegy egymillió főnyi dsaina vallást, amely valami
képen a középüton áll a hinduizmus és a buddhizmus között.

1869-ben, amikor Gandhi, egy előkelő és gazdag kereskedőcsalád sarja
ként megszületett, az indiai brit uralom virágkorába lépett. l877-ben lett India
császárság, tehát eszmeileg megszünt közönséges gyarmat lenni és bizonyos
fokig kivételes helyet foglalt el az Empire színes birtokai között. A vezetőréte

gekhez tartozó jómódú családok fiai számára a brit civilizáció megnyitotta a
gazdagodás és az európai értelemben vett civilizálódás további lehetőségél

Befogadták őket angol egyetemekre, hogy jó angol állampolgárokat neveljenek
belőlük, de nem fogadták be őket természetesen az angol életbe, a hódítók
és urak társaságába - sem Indiában, sem a brit anyaországban. Gandhi ügy
védnek készült, először indiai, majd a londoni egyetemen, közvetlen ismeret
séget kötött tehát a hódítók világával, az európai világgal.

Kettős ismeretség volt ez. Gandhi az idegenek, a neofiták finom érzéké
vel felismerte azt, amit mi, európaiak szakadatlanul elfelejtünk, hogy az európai
kultúrának, sőt civilizációnknak is alapja a kereszténység, pontosabban Krisztus
élete és tanítása, elsősorban az Evangélium. A hindu diák, akit azért küldtek

.Európába, hogy mintegy elsajátítsa a fehér emberek nagy titkát, az érvényesü
lésnek, a létért való küzdelem győztes megvívásának a tudományát, felismeri,
hogy mindez nem fontos, hogy az egész európai fejlődésben valami egészen
más a fontos, s hogy ez az egyedüli fontos éppen az ő keleti hitének és világ
szemléletének beteljesülése. A Nyugat megajándékozta Gandhit a Nyugat által
éppen ezekben az időkben annnyira megtagadott kereszténységgel, Krisztus
'isteni és emberi személyiségének átélésével s ezzel együtt az új és teljes
'erkölcsi törvény, a szeretet törvénye feltétlen érvényére eszméléssel. Krisztus
követésének és az új teljes erkölcsi törvénynek az élménye azonban Gandhit
llel):J. valam,~lyikkeresztény egyház kötelékébe vezeti, hanem visszavezeti a
saját keleti hitéhez.



Ennek a magyarázatát részben az a világ adja meg, ahová Gandhi idegen
ként került, részben pedig az a világ, ahonnan jött és ahová tartozott. Az európai
világgal való megismerkedésnek volt egy másik vonatkozása is: Gandhi fel
ismerte, hogy az európai kultúra alapja az Evangélium, azonban azt tapasz
talta, hogy az európaiak ma már nem ezen az evangéliumi úton járnak, hanem
valami más úton, amely mindinkább elvezet Krisztustól, az erkölcsi törvény
től és ennek teljességétől, a szeretettől. Arra a megállapításra jutott tehát,
hogy a keletiek közelebb vannak a forráshoz és ő maga s honfitársai ehhez
a forráshoz nem juthatnak el azon az úton, amelyet az európai ember válasz
tott, hanem csupán az ő keleti útjukon, az ő közössége hitének új, tisztult, az
erkölcsi törvényt szem előtt tartó átélésével.

Ezekben az években történt, hogy egy mohamedán arab ezt mondotta egy
fiatal francia utazónak, aki épúgy elvesztette katolikus hitét, mint ahogy az
ifjú Gandhi elvesztette a maga ősi hitét: "Tiétek a föld, de miénk az ég". Ez
az európai fiatalember Charles de Foucauld volt, korunk mísszíós gondolatá
nak egyik nagy szentéletű útmutatója és vértanuja. Charles de Foucauldot az
arabok mély vallási buzgóságának és ugyanakkor erkölcsi életük meg nem
felelésének kettős élménye vezette vissza saját katolikus hitéhez. Gandhit Krisz
tus példájának isteni és emberi tőkéletessége és a fehér ember erkölcsi meg
nem felelése vezette vissza saját közösségének hitéhez.

Gandhi, mint "felvilágosodott" átlaghivő. racionalista és anglofil került
Angliába és mint vallási újitó és hindu nacionalista hagyta el aszigetországot.
Isten nemcsak a saját ügyét valósítja meg gyakran görbe utakon, hanem a
hozzátérő emberek ügyét is. Ez az út tehát egyelőre Keletre vezetett, nemcsak
az ősi hit, hanem a hindu nemzeti tudat irányába. Gandhi úgy érezte, hogy
éppen a krisztusi példa és a szeretet törvénye állítja elnyomott, szenvedő, meg
alázott honfitársai mellé. A keresztény feladat számára: felfedezni honfitársai
nak önmagukat, ősi, elvesztett és megromlott vallásos műveltségük tisztult, ere
deti gyökereit s ezzel együtt életre hívni nemzeti tudatukat. Igy fonódott egybe
Gandhiban az európaí keresztény hatás, az ősi vallásos műveltség új, tisztult
értékelésével és a hindu nacionalizmussal. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
Európában akkor a nagy tömegek számára a kereszténységből éppen csak majd
nem a nacionalizmus maradt. De Gandhí nacionalizmusa abban különbözött a
korabeli európai nacionalizmustól, hogy a nemzeti tudatot egy elnyomott és
még erre a tudatra sem eszmélt népcsoport, vagy inkább kultúrközösség nevé
ben visszavezette a keresztény gyökerekig. Azt a missziót, amelyet felismert és
vállalt, Jeanne d'Arcéval lehetne összehasonlítani. Mindkettőjük nagy belső

fordulatával valami kezdődött, ami tiszta és zavartalan forrásból eredt, de a
folyó, amely egykor a maga útján továbbhömpölyög, veszedelmes árvizeket is
zúdít majd a partokra.

A kereszténységgel való szellemi kapcsolat, a krisztusi tanítás megértése
távolról sem volt idegen az indiai világtól. Újabb kutatások kétségtelenné
teszik, hogy Szent Tamás apostol valóban járt Indiában és ott már az első szá
zadokban erős keresztény közösséget létesített. A kereszténység igazi hatása
azonban már akkor is nem a megkeresztelkedettek körében nyilvánult meg.
Acvagosha, a mahajana buddhizmus nagy kiépítője, kétségtelenül alapvetően

sokat tanult ezektől az első indiai keresztényektől. O a megindítója annak az
átalakulásnak, amely az eredeti buddhizmust a természetfölötti kegyelemre
épült pozitív megváltáshitté formálja át. A buddhizmus ebben a megváltozott
alakjában - tehát mint megváltáshit - válik a keleti százmilliók nagy világ
vallásává. Ha általában a közvetett hatás szempontjából vizsgáljuk a keresz
ténység világtörténelmi szerepét, akkor csodálatos és kellőképen nem értékelt
eredményre jutunk. Zsidóság és kereszténység összefüggéséről nem kell szót
ejteni, ez az összefüggés állandó, és addig tart majd, amig a zsidóság egyete
mes megtérése el nem következik. Mohamedre, az Iszlám vallásalapítójára a
legnagyobb hatást tette a pusztában élő keresztény remetékkel való megismer
kedés. A buddhizmus, mint világvallás, keresztény hatás alatt bontakozik ki.
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A hinduizmus már a középkor óta, iszlám hatással együtt, szakadatlanul fel
vett keresztény elemeket. A világvallások mintha egyetlen csodálatos organiz
must alkotnának, amelynek szíve a kereszténység - a megújító vér kerin
gését láthatatlanul a kereszténység eszközli.

A keresztény krisztuséiménnyel és a szeretet tanításával a hinduista val
lás keretén belül különösen a bhakti jámborság mutat rokonságot. A bhakti
vallásosság gyökerei már a Krisztus előtti harmadik, vagy negyedik századdal
keletkezett, Bhagavad Gitában felismerhetők. Kiépítője azonban a tizenegyedik
században élt Ramanuja. Ez időtől fogva a bhakti jámborság a visnuita szek
ták szeritéletű embereinek hite és gyakorlata. A bhakti szó szeretetet, egyúttal
Istennek való teljes odaadást jelent. Ez a hit különösen bensőséges kapcsolatot
hozott létre Isten és az őt teljes odaadással imádó, vele szeretetben egyesülő

emberi lélek között. Ez a személyes vallásosság, amely egynek érezte az istenit
és az emberit, anélkül, hogy ezt az egységet realizálta volna, a visnuita szektá
ban különösen az emberekkel szemben annyira irgalmas istenség egy meg
testesülése, Rama, a könyörületes és mindig az igazat szolgáló hős alakja köré
fonódott. Gandhi a bhakti vallásosságtól mély impulzusokat kapott.

De a Kelethez megtérő Gandhira nagy hatással volt a dsainák vallása
is. Ez a vallás nagyjából egykorú a buddhizmussal, de még sokkal régibb szent
hagyományokra nyúlik vissza. Főként Gandhi társadalmi rétegének, a jómódú,
előkelő kereskedőknek a vallása, akik nagy többségükben természetesen fel
színesen követték. A dsainák vezették Gandhit az egyetemleges, mintegy az
egész közösségért, az egész emberi nemért való bűnbánat és vezeklés centrális
szerepének felismeréséhez. A dsainák tanitása szerint a bűn és az erény konkrét
anyagok, fluidumok, szubsztanciák, amelyek beömlenek az emberi lélekbe és
kiáradnak onnan. A dsaináknál is, akárcsak Gandhinál, elsősorban a böjt ennek
az egyetemleges vezeklésnek az eszköze. A dsainák vallásos magatartásában is
középponti szerepe van az ahisma, a ne ölj parancsának, amely szerint min
den bűn főforrása az ölés, illetve az ölésre való hajlam. Csodálatos, ahogyan
Gandhi ezt a vallási parancsot egy szabadságharc jelszavává fogja megtenni.

Már utaltunk arra, hogy India világa a fehér emberiségtől nemcsak civi
lizációs impulzusokat kapott, hanem a kereszténység igazi tartalmával is kap
csolatba került. Ezen a téren Gandhi nem járt új utakon, az új és sorsdöntő

az volt, ahogyan Gandhi ezt a megismerést az indiai szabadságharc éltető ele
mévé tette. Három olyan vallási iskola is működött már a XIX. század kezdete
óta, amely éppen erős keresztény és részben iszlám hatás alatt a hinduizmus
nak erkölcsi megújulását, a zavaros, démonikus elemektől való megtisztítását
tűzte ki célul. A Brahma szamaj a XIX. század első évtizedeiben működött Ram
Mohan Raira nyúlik vissza. Működésének nagy kezdeti élménye az volt, hogy
fivérének özvegyét, ősi hinduista szokás szerint máglyán égették el. A régi
szokás borzalommal töltötte el. A keresztény etika fénye mellett akarta meg
tisztítani ezektől az erkölcseIlenes csökevényektől és a velük kapcsolatos
szociális ferdeségektől a hinduizmust. Könyvet írt Jézusról. Az iskola két nagy
alakja, Debendranath Tagore és Keshab Candra Cen, a mult század derekán
működött. Mindkettő a hinduizmus erősen protestáns szellemű leegyszerűsíté

sére és az erkölcsi törvények kihangsúlyozására törekedett. Keshabra nagy
hatást tett a Szent Háromság tana, amelyben a hinduizmusban is ott lappangó
lelket és történelmet alakító drámai magvat ismert fel. Az iskola mindmáig
a szellemi emberek kis csoportjára szorítkozott. Ennek a néhányezer ember
nek azonban döntő szerepe volt a mai India szellemi életének kialakításában.
Ehhez a csoporthoz tartozott a nyugaton is nagyon elismert Rabindranath Ta
gore, egy pánharmónia hitvallója, aki a kereszténységet elsősorban az európai
művészeten, zenén, irodalmon keresztül fogadta magába.

A másik modern híndulsta iskola az Arya Szamaj a vezetőréteg egy szé
lesebb körére terjed ki; hiveinek száma meghaladja a félmilliót és ugyancsak
erősen kihat a mai India szellemi, politikai és társadalmi életére. Ezt az iskolát
erős nemzeti tudat jellemzi; a vallás megtisztításának az útja azonos számára
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a hindu közösség nemzeti tudatosodásának útjával. Legnagyobb alakja a mult
század végén működött Dayanand, az óindiai vallás szent könyveiben, a Védák.
ban látta minden vallás és tudás végső forrását és ezzel a hindu nacionaliz
musnak erős vallásos és univerzális alapot adott. AzArya Szamajra is a protes
tantizmus gyakorlatias és racionalista szelleme hatott a legerősebben. Az iskola
nagy jelentősége, hogy erős szociális szellem hatja át, megtagadja a kaszt
rendszert és magáévá teszi a szegények és elnyomottak ügyét.

Mindezeknél mélyebb a mult század derekán élt Ramakrisnának és köve
tőinek hatása. Az Istennek való teljes odaadásnak, az alázatosságnak s az
Istennel való szenvedélyes és minden egyebet feladó együttélésnek ez a nagy
megszállottja, mintegy az Isten szeretetében oldotta fel mindazt, ami a hinduista
világban embertelen, tehát lélekellenes csökevény: a nők megaláztatását, a
gyermekekkel szembeni közömbösséget, az alacsony kasztokhoz tartozók meg
vetését és kitaszitottságát, és az egész kasztrendszert. Azt tanította, hogy a ma
gas kaszthoz való tartozás csak hátrányos az emberre, mert megerősíti ön
tudatát, és _gondolatait elvonja az Istentől, az egyetlentől, ami valóságos az
emberben. O maga a legmegvetettebb kasztok munkáját végezte. Gyakran öl
tött női ruhát csak azért, hogy ne érezze magát a felsőbbrendű férfinak, hanem
egyetemlegesen embernek.

Nemcsak a hinduisták, hanem az indiai mohamedánok is erős impulzu
sokat merítettek a kereszténységgel való megismerkedésből.Már a XVI. század
ban élt Akbár császár, a legemberségesebb és legnagyobb a mogulok dinasz
tiájának uralkodói közül, közös monoteista nevezőre akarta hozni a hinduiz
must, buddhizmust, kereszténységet és iszlámot. Egyúttal pedig az elnyomók
és elnyomottak, mohamedánok és hinduk köztí emberi egyenlőség útját igye
kezett egyengetni. Az Ahmedijják mohamedán szektája, amelynek Nyugaton
is vannak hivei, azt hirdeti, hogy Krisztus Indiában született és halt meg,
igazi életét Keleten élte, és a Kelet ősi hitét és várakozásait teljesítette be
életével.

Ennek a nagy vallási átalakulásnak, amely ma is még tart, s amelyet
Gandhi az indiai szabadságmozgalom alapjává tett, néhány közös vonását ki
kell emelni:

A hinduizmus istenei mind csak megjelenési formái az egy Istennek, aki
hez valamiképen a kereszténység mutatja az utat. Mintha csak az az Isme
retlen Isten állna előttünk, akit a görögök is tiszteltek, s akinek alakját ídézhette
Szent Pál Korinthus főterén, rámutatva arra, hogy az Ismeretlen Isten immár
ismertté lett, megmutatkozott: az Istenember, aki megváltott bennünket.

Az erkölcsi törvények határozottak és világosak, követésük nélkül nem
lehet Istenhez eljutni.

A kereszténység azonban csak útmutatás az igazán tisztult hinduizmus
felé, a lényeg és a forrás ez az utóbbi. Ez a tisztult hinduizmus egy elkövet
kezendő nemzeti újjászületés záloga. Nemzeti felszabadulás és vallásos meg
újulás azonosak.

Vallásos megújulás és nemzeti felszabadulás; a két egymással a legszo
rosabban összetartozó cél a fiatal Gandhi életprogrammjává válik. Bizonyára
több véletlennél, hogy először nem Indiában, hanem a nyugati és a keleti világ
egyik határterületén, aDélafrikai únióban igyekszik megvalósítani, ahol a be
vándorolt hinduk politikailag és szociálisan elnyomott, megvetett, megalázott
kisebbséget alkotnak. Alapvető programmja már itt kialakult: az ember és a
nemzet szabadsága csak akkor ér valamit, ha út a természetfeletti végső cél
az Istenivel való egyesülés felé. Azonban ez az út szükségszerű, elkerülhetet
len. A szabadság útját, mínt az Istenhez vezető út, ellentétes az erőszak és
a hatalmaskodás, tehát a szolgaság útjával. Az ellenséget tehát nem szabad meg
ölni, sőt nem szabad vele szemben rosszat elkövetni, mert akkor az elnyomónál
is gonoszabb elnyomónak, magának a gonosznak a szolgái, az ő akaratának
végrehajtói vagyunk. Az ellenséget, az elnyomót szeretni kell, mert az isteni
cél általa és benne is megnyilatkozik. A "N~ ölj", az "ahirnsa" elve kiszélese-
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dik a szatyagraha, a nem erőszak elvévé. A nem erőszak a legnagyobb pozitív
erő, mert erkölcsileg teljesen szabaddá tesz bennünket

Ez a politikai szempontból valószínűtlennek és irreálisnak ható programm
teljes győzelmet arat. Az előjáték után következik az igazi dráma. Gandhi az
indiai szabadságmozgalom irányitó szervezetének, a kongresszuspártnak az élére
áll s ugyanezeknek az elveknek az alapján meginditja a küzdelmet India fel
szabadításáért és vallásos megújításáért.

Ennek a küzdelemnek az állomásaival itt nem foglalkozunk. A világ leg
furcsább szabadságharca volt ez, a megváltatlan világ egy részének keretei
között való tudatos követése a krisztusi forradalomnak, minden idők legnagyobb
hatású forradalmának, egy forradalomnak, amely ma is tart és tartani fog az
idők teljességéig. Gandhi azonban az egyetlen, aki ezt a forradalmat nemzeti,
nacionalista programmá merte tenni. A nem erőszak elvének gyakorlati derí
vátuma e forradalomban a nem együttműködéselve, tehát a teljes passzív rezisz
tencia a hatalom uraival szemben. Ez a passzív rezisztencia Gandhinál nem
valami negatívum, hanem pozitív erő. A nem együttműködésnek ezt a pozítív
harci és ugyanakkor erkölcsi értékelését Gandhi Tolsztojtól tanulta, akivel
életének nagy fordulata idején levelezett. De azt kell mondanunk, hogy az elv
nek a keresztény Tolsztojnál van valami anarhisztikus, majdnem amorális
szinezete, Mintha Gandhi inkább megtalálta volna benne a pozitív evangéliumi
magot. A nem együttműködéspozitívum abban az értelemben is, hogy az ellen
felet, akivel szemben alkalmazzuk, szeretni kell és sohasem szabad vele szemben
tisztátalan, erkölcstelen fegyvereket alkalmazni. Gandhi valóban őszintén sze
rette az angolokat; számos angolhoz, köztük nem egy olyanhoz, akinek tisztsé
génél fogva része volt az üldöztetésben, meleg barátság fűzte. Sok egyeben
kívül az angoloknak ez a pozitív értékelése is megkülönböztette és elválasz
totta hívei jelentős részétől.

Gandhi él nem együttműködés elvét nemcsak politikai, hanem gazdasági
téren is alkalmazta. Ez a nagy idealista, aki szinte minden nagy vallásos újítóval
együtt nagy realista is volt, tudta, hogy a brit gazdasági hatalom talán még
súlyosabb jelentőségű, mint a politikai hatalom. Éppen ez a felismerés mutatja,
hogy mennyire megértette a keresztény civilizáció lényegét, amely az Isten
képére teremtett emberi lelkekhez méltó életfeltételeket akar kialakítani.
A módszere ezen a téren is látszólag teljesen korszerűtlen és irreális: a házi
szövőszék felállítása, hogy megtörje a brit textil monopólíumot: a sópárló
munka-zarándoklások, az angol sóegyedárusítás letörésére. Ám, ha megkíséreljük.
hogy Gandhinak ezt a tevékenységét nagyobb történeti távlatba helyezzük,
akkor távolról sem tudjuk annyira irreálisnak és eredménytelennek ítélni.
Talán Aldous Huxley értette meg leginkább Gandhi intencióit, amikor azt
javasolta a mai emberiségnek, hogy az egész életet rabul ejtő kapitalisztikus
hatalom ellen úgy k.üzdjön, hogy igényeit a minimumra szállítsa le. Utaltunk
már arra, hogy mennyire hozzájárult az indiai tömegek gazdasági leromlásához
a brit ipari monopólium, és nem kétséges, hogy alapjában ugyanez vonatkozik
a bennszülött monopoltőke uralmára is. Gandhi ezekkel a gazdasági módszerek
kel nemcsak egy merőben sajátos. a nem erőszakon alapuló politikai küzdelem
nek, hanem egy hasonló elvekre épülő szociális küzdelemnek is utat mutatott.
Kétségtelen, hogy ez az igénytelenségi elv önmagában még nem megoldás, leg
feljebb kiinduláspont. A megoldást úgy hisszük, csak pozitiv krisztusi szociális
alkotás hozhatja meg.

Gandhi fegyvere ebben a vértelen szabadságharcban elsősorban a böjt
volt. A böjtben ismerte fel az egyetemleges vezeklés eszközét, valósággal fizi
kai értelemben. Gandhi szerint a személyes vezeklés egyúttal egyetemleges
vezeklés, azért a bűnért, amit a hozzánk közel álló emberi közösség elkövet,
vagy el akar követni. Csak önmagamon keresztül és csak éppen ennek az ön
magamnak a teljes fizikai odaadásával állhatok helyt a többiekért. Bennem
fizikailag megtisztul a hozzám tartozó közösség a bűn matériájától, amely
különösképen a tömegszenvedélyekben és általában az úgynevezett csorda-
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szellemben nyilatkozik meg. Gandhi, amikor böjtölt, különösképen ez ellen a
tömegszenvedély, a csordaszellem ellen küzdött, amely Barabbást kiáltatja
azokkal is, akik önmagukban Krisztust kivánják. Húsznapos. negyvennapos és
még hosszabb böjtöket vállalt. Böjtölt azért, hogy az angolok jobb belátásta
jussanak, böjtölt a páriákért, a megvetett, kitagadott kasztokhoz tartozókért,
böjtölt elsősorban a hinduk és mohamedánok közti megbékülésért. amiben jo
gosan India egységének, az igazi szabadságnak, a káosztól való megmenekülés
nek legfőbb zálogát látta.: Utolsó százhúsznapos böjtjét is ezért az utóbbi célért
vállalta. Közvetlenül e böjt befejezése után ölte meg a merénylő.

Ez a merénylet is azt mutatta, amit egyébként mindenki tudott, aki az
indiai kérdéssel foglalkozott, hogy India népessége a legtávolabbról sem áll
egyöntetűen legnagyobb fia mögött, nem vállalja őt úgy, ahogy Gandhi vállalta
élete valóban teljes és mindennapos áldozatával India minden szülöttjét, faji,
vallási, társadalmi megkülönböztetés nélkül. Még az India szabadságáért Gandhi
irányítása mellett küzdő hindu kongresszus párt sem vállalta teljesen Gandhít,
sőt mind kevésbbé vállalta, Gandhi számára India felszabadításának progammja
igy hangzott: önállóság és vallásos megújulás. a kettő együtt az igazi autonómia,
az igazi szabadság, a "szvaraj". A kongresszus párt nagy tömege lemondott a
kettős egy cél egyik összetevöjéröl, a vallási megújulásról. A kongresszus párt
nem annyira a szociális radikalizmus irányában tolódott el, mint inkább egyfajta
európaias technikai hitvallás irányában, ami alapjában az indiai kapitalistáknak
jobban kedvez, mint a gazdaságilag elnyomott tömegeknek. Gandhi bizonyos
értelemben középutas maradt, de ez nem azonosítható azzal, amit Európában
értünk rajta. A "középutat" a legnagyobb és legveszélyesebb radikalizmusnak
érezte, s éppen vértanuhalála mutatja meg, hogy szubjektíven minden esetre
igaza volt. Azonban még ez a Gandhitól mindjobban eltávolodott kongresszus
párt sem jelentette a teljes Indiát. Ott vannak a maharadzsák és hiveik, akik
irtóznak attól, hogy hatalmuk feloldódjon az új szabad Indiában.* Ott van a
mahasabha párt, az ortodox, a meg nem újított minden régi csökevényhez.
mínt a lényeghez tartozóhoz, ragaszkodó hinduisták pártja. amely semmit nem
akar enyhíteni a kasztrendszeren és amely az összeomlott japáni feudális kapi
talizmushoz hasonlóan a kasztrendszert a kapitalista érdekek fellegvárának
akarja kiépíteni. Szárnyrakeltek olyan hírek, amelyek szerint a mohamedánok
ellen totális irtóhadjáratot hirdető mahasabha vezette volna a gyilkos karját.
Ott van a páriák pártja, amely a hatvanmillió kitagadottat képviseli és az
angolokkal felszabaditásuk érdekében erősen együttműködött. Ott van a gyár
ipar és a pauperizálódás növekedésével együtt rohamosan terjeszkedő indiai
kommunista párt, amely még fontos világpolitikai tényező lehet.

Végül pedig ott vannak a mohamedánok. Miután meghiúsult a hinduk
és a mohamedánok közti megegyezés, amelyért Gandhi annyi áldozatot hozott.
a felszabadult India máris két országra, Hindosztánra, a hindu államra és
Pakísztánra, a mohamedán államra szakadt. Indiában egyelőre ebből a szaka
dékból az infernó tört fel, nem pedig az igazi szabadság. A mohamedánok mindig
ismerték a nacionalista fanatizmus vallását, a hinduisták most kezdik a leckét
megtanulni, még pedig alaposan. Az európai náci uralom halálvonatainak méltó
párjai azok a vonatok, amelyek mohamedán vagy hindu menekülteket szállí
tanak új otthonukba. A Pakisztánhoz tartozó Ámritszarban a napokban hindu
területről kétezerhétszáz menekültet szállító vonat érkezett; a vonat minden
utasa halott volt, a hinduk utolsó csecsemőig lemészárolták őket, csak a moz
dony személyzetét hagyták életben. Gandhi úgy akarta még utólag egybe
forrasztani a két öngyilkos államot, és megakadályozni a további mészárlésokat,
bogy utolsó legnagyobb böjtjét vállalta a hindu-mohamedán megbékülésért.
Ezt a megbékülést mindig feltétlenül megvalósithatónak hitte. Egy időben

mohamedán faluban telepedett le, hogy megmutassa, a hindu élhet mohamedá
nok között és fordítva, anélkül, bogy testileg, vagy lelkileg bántódása esne.

• Ott van a liberális párt, amely az Európában hanyatló potgárvílág rendszerét kivánja el
késetten átültetni az Indiai taJajba.
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Kétségtelen, hogy mély bűntudatot is érzett: a nemzeti tudat tüzét ő gerjesztette
és most a szent lángból mindent elemésztő tűztenger lett. Látott-e megoldást?
A megoldás csak egy lehetett: a további áldozat, a teljes áldozat, a vértanuhalál.
Láttuk, hogy a modern India nagy szellemei mind valamiképen a vágykeresz
ténység állapotában éltek. Túlnyomórészt nem lettek keresztényekké, mert az
állapotbeli adottságok: az örökölt hagyományok, a faji jellemvonások, a kör
nyezet és nem kis mértékben a hatalom birtokosainak magatartása, megakadá
lyozták őket ebben. Az Isten előtt az állapotbeli adottságok nem terhelik a
lélek mérlegét. Úgy érezték ezek a szellemek, hogy hűtlenek lennének népük
höz és önmagukhoz, ha külsőleg, felszinesen csatlakoznának valamely keresz
tény felekezethez. Éppen a vágykereszténység erős lobogása vitte őket nehe
zebb, részben talán célhoz nem vezető utakra. Gandhi abban is a legkülönb
köztük, hogy életében és halálában a vágykereszténység egyesült a jóért való
életáldozattal, a vérkeresztséggel.

Bármennyire megértjük Gandhinak és India többi szellemi vezetőjének

magános útját, mégis fájdalommal kell tudomásul vennünk, hogy nem találtak
utat az Anyaszentegyházhoz, Krísztus e földön tevékeny misztikus testéhez.
A vágykeresztség vállalása ellenére is valami fogyatékosságot kell éreznünk.
Gandhi mindig mély tiszteletet tanusított a katolikus Egyház iránt s működé

sének és magatartásának valami sajátos katolikus vonása különbözteti meg
éppen szellemi társaitól, akikben inkább a protestáns jelleg dominált. Azonban
a probléma megoldását mélyebben kell keresnünk: a legtöbb lélek, aki közeledik
az Egyházhoz, vagy éppen bizonyos fokig eltávolodikeőle, a saját egyéni kiván
ságainak és hajlamainak képére külön saját egyházat épit ki magának, külön
saját Istennel, külön saját Krisztus-képpel. Miután Hozzá, a tökéleteshez, a
teljeshez mindannyian hozzáértők és egyúttal tőle eltávolodók, öt megtagadók
vagyunk, mi is többé-kevésbbé valami saját képmásunkra alkotott Egyházat és
Krisztus-képet teremtünk magunknak. Az emberi természet lázadása éppen ez:
Istent, aki a saját képmására teremtette a lelket, az ember a maga gyarlóságának
mintájára akarja átalakítani. Az Anyaszentegyháznak éppen az a hivatása,
hogy az emberi léleknek ezt a gyarlóságát megakadályozza. Miután azonban
Krisztus úgV vállalt bennünket, embereket, ahogyan vagyunk, teljesen és fenn
tartások, feltételek és megkülönböztetések nélkül, nekünk is vállalnunk kell
Anyaszentegyházát, ahogyan van, teljesen, a maga egész valóságában, felté
telek, fenntartások és megkülönböztetések nélkül. Idáig azonban a keleti világ,
az indiai világ sem emelkedhetett. S hogy idáig emelkedjen, ahhoz sok mindent
maga mögött kell majd hagynia, elszenvednie és legyőznie, - éppen a most fel
szabadult erőket. Akkor el fog következni a nagy megtérés, amelyet a Fatimai
Szűz jósol. A jobbra törekvő világ azonban mindig az egyik nagyelőhírnököt

fogja látni Gandhiban, aki ezzel a két szóval ajkán halt meg: "Istenem, Istenem"
és akiről XII. Píus pápa mondotta, hogy az emberiség erkölcsi tökéletesedésének
egyik nagy csúcsa volt. Az Istenhez térő embert fogja látni benne, aki kivételes
fokban valósította meg életével és halálával a vágykereszténységet és vér
kereszténységet.
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