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GANDHI ERŰSZAKMENTES FORRADALMA

Mohandas Karamehand Gandhi 1869. október 2-án született Kathlawar
félsziget Porbandar nevű tengerparti városkájában, a félsziget abban az idő

ben még városállamokra tagozódott, amelyeket bennszülött fejedelmek kor
mányoztak, az angolok ízlése szerínt. Gandhi atyja ezekben a kis városálla
mokban volt miniszter; fia később azt írta róla, hogy nem volt nagy képzett
sége, de híres volt korrektségéről, nem lehetett megvesztegetni. Anyja anal
fabéta, de mélyen vallásos nő volt, Putlibai. aki naponként résztvett az isten
tiszteleten és nem ült asztalhoz imádság nélkül. A gyermek Gandhinak sok
baja volt a tanulással, maga ír erről emlékeiben: ,.:E:rtelmem lomha. emléke
zetem tökéletlen volt". Azonban szorzalom és kitartás nazy volt benne.

A tizenhárom éves Gandhit összeházasították Karturbaival, er;ty ugyancsak
tizenhárom éves Iánnyal, A szülök !készítették elő a házasságot a fiatalok
tudta nélkül. Gandhi később ellenezte a 12'yermekházássál2'ot. az' an-rol hatósá
gok be is szűntették. A serdülő Gandhi élénken figyelte a hindu vallást. szembe
is fordult vele. Sehogy se tetszett neki a hindu templomok csecsebecsés pom
pája. llénk eszével sokat töprenzett azon. ki teremtette a vílázot, ki kormá
nyozza ; kíelézítő választ a hindu papoktól sem kapott. akikhez kételveivel
fordult. Kezdett az atheizmus felé hailanl. bár élvezettel hallzatta azokat a
vallási vitákat, amelyeket apja a muz1im dsaínákkal és parsi-követőkkel foly
tatott.

Szellemi - lelki eredete

Külön kérdés. hogy Gandhi erőszakmentes mozgalma milyen szellemi
lelki talaiból nőtt ki.

GAndhi mozzalmához indiai léckör kellett. India népe még rnezértette.
legalábbis meabecsülte a vallás-prófétai emhertípust. mert India mitolóoiá ia
igen sok feljegyzést tartalmaz nazv aszkétákról, akik áldozatukkal. erejükkeJ
sok érde-mot szeréztek és már [óval Gandhi előtt megingatták az istenek meg
dönthetetlennek hitt uralmát.

Londoni eg-yetemi évei döntően hatottak rá. HoCl'v került Londont-a? Üzv.
hogy atvia hosszas bet~Q'ség- után elszegényedve 1885..:ben mezhalt. Ekkor fel
marült Gandhi tövendőiének kérdése. A családnak e,gv jó barátia íavasolta.
hocv vézezzen Londonban jogot, ez biztos út fl politikai siker felé. Bár fele
sé"ének erős kételyei voltak az angol !,rkölcsökben. errv nSAini szerzetes meg
oldotta a nehézsózeket. amennyiben esküt vett ki Gandhitól. hogy húst nem
eszik. bort nem iszik, és nőt nem érint.

Londonba való me/I'É'rkp7ése után Candhi - mínt önéletrajzában ír ia .
ig"ekezptt idomulni az új világhoz. Cilindert vr-tt, kar» á sli t, vasalt nadrázot.
SiP]vpminqet, ezüstnyelű botot, bőrkosztvűt. Mindamellott iryekp7e~t hazája
szokásait is meetartani. vegetáriánus mó-lon élt. még totást "em f'vett. London
han vaIlási kételvei is részben mecnldődt-ik, sőt vallási szorrriúsárt j,elentke,?ptt
nála. H. P. Blavatsky és Annie Besant Í\ 1saiban me!!ismprkedptt a te07ófiá
val. A. hindu vallást azonban felsőbbrendűnek tartotta. Eqy bibliakereskedő

rábeszélte, hogy olvassa a Bibllát. De Móz.es III. ps TV. könyvét unalmasnak
találta. és csak ióval később kezdte becsülni a prófétákat, a zsoltárokat. Jé7US
Sirák Fia könyvét, és measzeretní az újszövetségi szentiratokat. Főként Jézus
hegyi beszéde nvűgözte le. .

. Londonhan ismerte meg' az indusok szent könyvét, ét Bhazavad-Oitá-t.
arnelvet addig nem is olvasott. Eztán. ha bánata. kétsége volt, a szerit könyv
ben olvasott néhány rész visszaadta lellkierejét.
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Megismerkedett a keresztény kultúrával és irodalommal, nagy hatást gya
korolt rá John Rüskin (1819-1900): felébresztette Gandhiban az alkotó mun
ka nagyra becsülését. és eszméi nagyban segítették a szoeiális igazságtalanság
ellen, amelyeket a kasztrendszer szinte vallásilag szentesített.

Gandhi lelki forrásai között nem utolsó helyet foglal el a hegyi beszéd,
amelyről sokat elmélkedett. Erőszakmentességének gyökerei tehát vissza
nyúlnak a Bibliába, ahol Jézus Krisztus az erőszakmentesség őspéldája. "Hal
lottátok, hogy mondatott: szemet szemért és fogat fogért. En pedig mondorn
nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki megüti jobb orcádat, for
dítsd oda neki a másikat is. És annak, aki pörölni. akar veled és köntösödet
elvenni, engedd át a palástot is. És ha valaki ezer lépésnyire kényszerít, menj
el vele kétannyira." (Máté 5, 33-41.)

Világnézetét jelentősen befolyásolta a filozófia és a vallás néhány hagyo
mányos tétele, valamint a hinduizmus vallási igyakorfata. A vallás lényegé
nek kérdésében eklektikus volt. Vallásd meggyőződéséből és lelki világából sok
olyan tétel származik, amelyet ő fogalmazott meg, és valósított meg India
hosszú függetleriségí harcában.

Egyik ilyen tétele volt az igazság iránti feltétlen odaadása és mély szere
tete. A maga nyelvén így mondta: Satyameva Javate: az igazság míndig győz.

Szenvedélyesen kell tehát az igazságra törekedni. Onéletrajzát is igy írta át: az
igazság utáni kutatásom története. A Mahatma egész életén át nagy igazság
kereső volt. Erősen hitte, hogy az igazság megfoghatatlan és sérthetetlen va
lami, az emiberi cselekvés fölött korlátlan hatalma van. Ha egyszer teljes
világosságában ragyog, semmi sem ál1hat már megvalósulásának útjában.

Ezen az alapon tudott Gandhi olyan makacsul elhatározása mellett ki
tartaní. Abban a pillanatban, mikor egy igazság felcsillant előtte, meg volt
győződve, hogy követnie kell. Semmi sem tudta már, ettől eltéríteni.

Saját filozófiát alkotott magának, amely cselekvését irányította. Sze
cialis szisztémájába, a .,Sarvodaja"-ba, több olyan alaptételt olvasztott bele,
amelyet magától értetődőnek tartott, Az volt a meggyőződése, hogy az egyén
javát a közösség java garantálja, egy ügyvéd munkája egyenértékű egy bor
bély munkájával, a munka És fáradozás az élet igazi értéke. A Sarvedaja
által a békés és erőszaknélküli társadalom olyan rendjét akarta elérni,
amelybe mindenki beletartozik és mindenkí közösen a javak teljes értékére
törekszik.

Gandhi nem egyoldalúan hangsúlyozita a lelki értékeket az anyagiak 1'0

vására. Megkérdezte önmagától:.,Hogyan tudok Istenről beszélni olyan míl
lióknak. akik napi kétszeri étkezést sem tudnak megengedni maguJknak? Az
ilyen embereknek az Isten kenyeret és vajat jelent." Sokat adott a cél eléré
'iét szolgáló eszközökre. Mindkettő, az eszköz és a cél, kell, hogy jó és tiszta
legyen.

India Iüggetlenségét tűzte ki célul. Annyira világos volt előtte az indiai
és afrikai nép függetlenségének ténye, hogy elviselhetetlennek tűnt ,az
idegen uralom elviselése. A függetlenség céljához kíválogatta a sajátos esz
közöket. Ahímsa = erőszakmentesség: ez a fogalom nem Gandhi saját talál
mánya. Egyidős az indiai filozófiával, gyökerei a hindu szekták tanaiban
erednek. A Jains-szekta szerzetesei és szerzetesnőí sokszor bekötötték száju
kat, hogya röpködő bogarak életét ki ne oltsák, ha lélegzésnél szájukba re
pülnének, így tettek a dsaíní szerzetesek is, akik este nem mentek ki a sötétbe,
mert lábukkal bogarakat taposnak el. Gandhi az ősöktől örökölte az életnek
ezt a nagy tiszteletét. Irataiban többször kitér az erőszakmentességre, és azt
mondja róla: annyira az emberi nem törvénye, mínt az állatvilágnak az erő

szak. Az erőszakmentességről szinte szeritpáli szellemben beszél. Ahimsa az
egész teremtést átlengí, nemcsak az embereket. Az ahimsa lényegében merész
jóságot fejez ki, de Gandhi míndjobban tágitotta körét; mozgalmában hozzá
kapcsolódott a passzív ellenállás, ami a hatalom hősies elviselését akarja je-
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!enteni kitártó - bátorsággal, türelemmel, és egykedvíiséggel - mégpedig az
igazság kedvéért.

Az ahímsa-Iogalemhoz, mint eszközhöz Gandhi hozzácsatolta a Satyag
raha-fogalmat is, mint másik eszközt. Szatya igazságot jelent, agraha erőt.

A satyagraha lelki szilárdságot akar kifejezni, amelyet minden követőjének

is lelkére kötött. Arra irányul, hogy az ellenféllel mindig közös alapot kell
keresni, ahol az ellenfélnek már nem fáj az igazság. Az ellenfelet tévedéséből

türelemmel kell kijózanítani.
Gandhi sohase kísérelte meg, hogy a fehéreket Dél-Afrikában, vagy az

angolokat Indiában legyőzze és megalázza. Megtéríteni igyekezett őket. Az
volt a nézete, hogy ha egy maroknyi ember hű marad elhatározásához. a
harcnak csak győzelem lehet a vége. Törekvése volt, hogy tanítása és tettei
összhangban legyenek. O mondotta, hogy a modern civilizáció sok bajának
gyökere éppen az az űr, amely a szavak és cselekedetek között van. Ez az
emberekben személyi hasadást idéz elő. Az igazság - moridja - szabaddá
teszi az embert.

A Satyagraha követője nagy erőt nyer, ha elmélkedik az ígazsázröl. Es
arra képesíti, hogy egészen átadja mag&t az Igazság tűzön-vízen való érvé~

nyesitésére. "Az igamág az Isten, é!l út hozzá az erőszakmentesség. Haragot
aggodalmat, hamisságot száműzni 'kell. A hatalom tiszta legyen, mert az nem
a sajátod, hanem Istené," - vallotta. A Satyagraha Arra tanít, hOQY szenve
dés árán kell rorózni; arra, hogy a vértanúság nem annyira az ellenfél veresé
gét, hanem inkább felfogásának megvaltozásat, szívének megtérését eredmé
nyezi. Mindig ellenezte az anarchíát.

Harca Afrikában

Tanulmányainak befejezése után Gandhi 1891. június 12-én hirtelen el
hagyta Londont és visszatért hazájába, Indiába, ahol üf{y"védeskedett. Mint
ügyvéd nem sokra vitte se Rajkotban, se Bombayban. Minden áron menekülni
akart Indiából. két éve hagyta el Londont, azóta csupa sikertelenség érte.
Szereneset próbált Dél-Afrikában. Kapóra jött egy muzlim cég ajánlata, amely
mint jogi képviselőjét Dél-Afrikába akarta küldeni. Egy faji természetű ese
mény változást hozott életében. Egy jogi ürry elintézésére 'I'ransvaal főváro

sába, Pretoriába kellett utaznia. Elsőosztályú jegy~t váltott hálókocsiba.
Maritzburgban ef!:Y fehér utas szállt be a kupéba, aki meglátva a barna
Gandhit, visszahúzódott. Kis idő múlva visszatért két vasutassal. akik áttes
sékelték a 3. osztályba. O tiltakozva mutatta a jegyért, de azok sürgették, hogy
tűnjön el. Ö mégis maradt, mire rendőrt hoztak és csomagostól kitették a
peronra. Gandhi nem ment át a 3. osztályba, hanem leszállt. dideregve az ál
lomáson töltötte az éjszakát és elgondolkozott az eseten. Később egy amerikai
mísszionárius megkérdezte tőle. mi volt életének legmegragadóbb eseménye:
ő ezt a maritzburgi esetet. említette.

Egy másik hasonló eset is elgondolkoztatta. Bátyja. Laxmidas érdekében
közbe akart járni egy angol tisztviselőnél.akit még Londonból ismert. Ez azon
ban ingerülten fogadta a követelődző Gandhit és inasával kidobatta.

Ez a két eset érlelte meg benne az elhatározást, hogy élete fő céljának te
kintse a faji elfogultság elleni küzdelmet. Egy év helyett 1893-1914-if! maradt
Afrikában. Ezalatt intellektuális és erkölcsi ezvénísége teljesen kifejlődött. Hí
res ügyvéd lett és kiváló vezető egyéniség; Dávidként vette fel a küzdelmet
a faj-elfogultság Góliátiai ellen. Amaritzbunn eset után egy hétre Pretoria
ban, egy nyilvános gyűlésen. már szónokolt ellene. Az indusok 1860-tól kezdve
seregestől vándoroltak Afrikába a cukor-, kávé-, teaültetvénvekre, ahol kezdet
ben rabszolgákként dolgoztak, és ha öt év után szabaddá váltak is, csak mint
megvetett tömegre nézteik rájuk, és az 1899-1902 közötti búr-háború után ki



akarták űzni őket Afrikából. Gandhinak kb. 100 OOO hindu veszélyeztetett éle
tét kellett megvédenie.

Tudta, hogy a harc még hosszú lesz, azért 1896-ban elment Indiába csa
ladjáért. Indiában tájékoztatta honfitársait a kivándoroltaksorsáról, amit Af
iikában rossz néven vettek tőle. Mikor visszatért Afrikába, dühös tömegek
várták. Pofozták, ütötték-verték. Családja csak nagy nehezen tudott egy házba
nienekülni. Ö egy vaskerítésbe kapaszkodva állta az ütéseket, míg a rendőrfő

nök felesége közé és a tömeg közé állva, védelmére nem kelt. Félig agyon
verve vitték egy hindu házába, honnan osak álruhában tudott menekülni.
Most jött segítségére az elv, hogy győzelmet csak szenvedés árán lehet meg
szerezni, Chamberlein, akkori államtitkár, a tettesek megbüntetését kívánta.
Gandhi eltekintett tőle. mondván, a dolog nála nem politikai, hanem vallási
ügy.

Haroa iSnmagávaJ

A Satyagrahát és Ahimsát Gandhi elsősorban önmagán akarta megvaló
s1tani, az önmagával vívott harcban, amelyben elméletí fe1fo~ásának mezfe
lelően nagy lemondásokat gyakorolt külsőleg-belsőleg, Belsőleg arra' töre
kedett. hoav Istennel teljes bizalomra tegyen szert, Ingerlékeny természetű

volt. Későbbi, jellemző lelki nyugalma hOSS7.aS önnevelés eredménye volt.
Lelki erejének fokozásáért az önsanvargatástól se riadt vissza. Anyjára gon
dolt, aki sokat bőjtölt, és ó is bőjtölni kezdett.

Lelkiségének tiszteletreméltó megnyilvánulása volt az az elhatározása, hogy
lemond a házaséletről és tíszasági fogadalmat tesz, indiai nyelven: Brahmatsa
riát fogad. 1906-ban harminchét éves korában végleg lemondott a házaséletről

és élete végéig nem élt sexuális életet. Ezt azzal magyarázta, hogy a házas
élettől való tartózkodás az egyetemesség iránti kötelesség betetőzése. Felesége,
Karturbal. ezt jóváhagyólag tudomásul vette, annál inkább, mert beteges volt,
"gy belső vérzésbe egyszer majdnem belehalt. Gandhi úgy gondolta, azért is le-
het már brahmatsári, tísztaságfogadalmas, mert négy fiával eleget tett szaporo
dási kötelezettségének. A hindu vallás is ismerte a tisztaságra való áttérést.
Ha egy hindu családjával, kasztjával, hazájával szemben eleget tett a szapo
rodásnak. negyven-, ötvenéves korában áttérhetett a szerelmi élettől való tel
jes lemondásra. Sokan meg is tették ezt.

Gandhi a lemondásokkal, a lelki elmélyüléssel azt akarta elérni, hogy az
emberek jobban bízzanak benne. Az indusokat évszázadokon át kihasználták.
mellózték, ezért minden ígérgetéssel szemben bizalmatlanok voltak. A vezető

ket önzőnek tartották. Nehezen tudták elhinni, hogy valaki önzetlenül és in
gyen tesz nekik valamit. De ha látták valakiben az önzetlenséget, vak engedel
mességgel követték, Ez volt Gandhi jutalma és öröme. Űt vallása politíkussá
tette és politikája vallási szellemmel volt átszőve.

Harca környezetével, Civil Disobedl enee
i

Függetlenségi harcában Gandhi sajátságos eszközt használt, amelynek ne-
ve: polgári engedetlenség, civil di sobedience. Ez a kifejezés David Thoreau
tól származik, akivel Gandhi együtt volt börtönben. Ez a fogalom állampolgári
engedetlenséget, engedelmesség-megtagadást akar kifejezni, N:.~xn forradalmi
jellegű, hanem a Thoreau-tól megfogalmazott tételből indul ki, hagy az ernber
nek joga van azt tenni, amit igaznak tart. Gandhi hitt abban, hogy egy szi
Iárd erkölcsű kisebbség képes az emberiség által elkövetett rosszat korrigální.
Azt vallotta, ha ezer vagy száz, vagy tíz vagy akárcsak effY rendes ember is
elhatározná, hogy nem tart rabszolgát, már az is a rabszolgaság végét jelen
tené. Nem számít, hogy egy kezdet akármilyen kicsi.

1909-1910-ben sűrűn levelezett Tolsztojjal. akitől sorkat tanult. Tolsztoj
egyik művében jellemzi a keresztény embert és azt írja róla: nem támad. nem
használ erőszakot, hanem türelmesen szenved.vmert a gonoszság elleni lelküle-
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tével meg tudja szabadítaná önmagát és a világot a külső törvényerőszaktól.

Gandhi ezzel az evangéliumi lelkülettel érte el minden sikerét. Azt is, hogy a
dél-afrikai hindu népnek békessége lett és sorsa elviselhetővé vált.

Harca Indiában

Mikor látta, hogy Dél-Afrikában befejezte küldetesét, 1915 januárjában
visszatért Indiába, ahol a tömegek hamar felfedezték kivételes egyéníségét és
gyűléseken ezzel a szóval üdvözöltek: Mahatmaji, Mahatmaji. A szó jelentése:
a lelkiismeret szócsőve, Nemsokára az 1913-ban Nobel-díjat nyert Rabindranath
Tagore a megtisztelő "Mahatma" cimet adta Gandhinak. Indiában kivetkőzött

eddigi európai külsej éből. Ágyéklepedőben járta India poros útjait, amiért az
angolok eleinte meztelen fakírnak csúfolták A parasztság felé fordult. Erre a
nagy tömegre épített India függetlenségének kivívásában. India népességének
80 százaléka falvakban élt. Szegény, tudatlan és bátortalan volt. Gandhi a pa
rasztság politákai átállítására törekedett. Ha az emberek egyszer ráébrednek
egyéni. méhtóságukra, akkor igényelni fogják a jobb életkörülményeket. és már
nem lehet őket erőszak aJaU tartani. Indiában óriási távolságok vannak. a köz
lekedés rossz, nagy az analfabétizmus, keveseknek VHn rádiójuk. De India népe
1916-tóJ kezdve tudomásul vette egy addig ismeretlen embernek a jelenlétet.
aki. a nép atyja lett és kivívta India függetlenségét.

Az ahsramok India szerzeteseinek vallási visszavonultsági helyei voltak.
ahol a ezerzetesek lemondtak a világról, befelé néztek és várták a halált. Né
hány bőrtönévet leszámítva, Gandhi maga is tizenhat évig élt ilyen ashram
telepen egy cellaszerű kis szobában; eiüldögélt a telep fái alatt, sokat imádko
zott, elmélkedett. De az ashramban is érintkezett a világgal, és az ashnamokat
csakhamar India szellemi-lelki központjaivá tette.

Személye az angoloknak is rejtély volt. O ugyan azt vallotta, hogy az angol
uralomnak vannak olyan eszméi, amelyeket szeretni lehet; de ha kellett, a nép
érdekébern össze is kűlőnbözőtt az angolokkal. Éles összetűzése volt például
1916-ban egy Himalája alatti tartományban, ahová egy paraszt hívta el, hogy
megvédje a hindu bédőket a kíuzsorázó angol földbirtokosoktól. A parasztok
Gandhi támogatásával győzelemre vitték jogaikat. és emberséges feltételekkel
lehettek tovább bérlők.

Vérontások. Non Cooperáció-elv

Békés törekvése ellenére - sajnos .- a vérontás sem volt elkerülhető. Tit
kos bíróságok a nemzeti felikelők százait, ezreit vetettéik börtönbe. Az 1918-as
háború után a hinduk várták a rég-ebbi brit uralom alatt élvezett jogaik vissza
állítását, de az 1919-ben New Delhiben rájuk kényszerített Rowlatt Acts csak
fokozta a keménységet. Gandhi ebben a szahadsári újabb megsértéset látta és
harcot indított az egyezmény ellen. A nemzetet tüntetésre szólította fel, és a
Satyagraha-kampányt is megindította. Célja volt, hogy az élet és a munka mín
den téren álljon meg. Bombayban hatszáz férfi és nő írta alá a Satvagrahát.
A híndulk maguk is nevettek a 'kis létszámon, de Gandhi azt mondta, apudding
ízét evés közben kell megállapítani. Dél-Afrikában !kevesebb emberrel is győ

zött. A tüntetésnek volt némi sikere, de Gandhi mégse ismerte még egészen
népét, hajlamát az erőszakosságra és kilengésekre. így történt, hogy nagyobb
városokban a tűntetők gyújtogatta!k, fosztogattak, nusztitottak. vérontást kö
vettek el, Gandhi ezeből hallva három napig. böjtölt és követőitől is legalább
huszonnégy órás engesztelő böjtöt kért. A Satyagrahát leállította, és restellve
bevallotta, hogy terve nem elgondolása szerint sikerült. Komoly vérontás tör
tént Pandschab tartomány Amritsaa- városában, ahol 379 ember meghalt, ezer
nél több megsebesült, mert felrobbant és tüzet fogott a kölcsönösen elfojtott
angol-hindu gyűlölet.

A vérontás után több engedmény született, kongresszusi engedélyt kap
tak, kisebb nemzeti felkelők szabadultak a börtönből, új légkör volt kialakuló-
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ban. Gandhi eleinte együttműködésre szólította a népet, mondva, hogy a bi-
zalom erény, és csak a gyengeség szül bizalmatlanságot. Minthogy több nem
zeti fellkelő nem volt megelégedve a kapott engedményekkel, és' az ifjabb
nemzedéknek egyáltalában nem volt bizalma az angolokhoz, Gandhi a harcnak
új fordulatot adott. Jónak látta egy új eszköz bevetését, a Nem-egyűttműkö

des, a Non Cooperácíó-elv követését. Ezt az 1920-as kongresszuson ki is fej
tette. Héthónapos körűtra indult, amelyen százezres tömegek lelkesedtek érte,
Utazása alatt aszkéta módon élt, inkább vallási jelleget akart adni a mozgalom- .
nak. Rávette a népet, hogy ne viseljen idegen divatot, saját szőttes ruhában
járjon, ő maga is naponként félóráit ült fonószéknél. A nép halomba hordta a
kűlfőldi ruhadarabokat és máglyán elégette. Hamarosan mínden hindu saját
szőttes ruhában járt. Az angolok százakat letartóztattak, a parasztok vidéken
sztrájkba kezdtek.

A Bombay melletti Bardelírn tartományban bejelentette Reádin lord alki
rálynak, hogy megindítja a polgári engedetlenséget. Sajnos, ez ismét véreng
zésbe fulladt. A tömeg e.gy engedélyezett körmenetet feltartó és a vezetőket

bántalmazó, a népre lövöldöző rendőrcsoport huszonkét tagjflt krráncizálta par
lamenti búvóhelyéről és megölte öket. Gandhi ismét mindent leállított, nem
akarta a függetlenséget vérontással megvásárolni. Az alkirály Gandhit elfo
gatta, a bíróság hatévi börtönre ítélte. A bírósági ítélet elismerte, ho~ Gandhi
nagy hazafi és népének kiváló vezére. de személy! kiválósága ellenére se te
kinthet el elítéltetésétől.

A hindu-muzulmán barátság

Gandhin ]924. január 13-án, a börtönkórházban, egy ang-ol sebészorvos si
keres vakbélműtétet hajtott végre. 1924. február 5-én szabadon ensredték. Egy
hét múlva újra kiadta anzol rivelvű lapját. hazai nyelven is. Huszonkét hónapi
fogsú,g-a alatt sok híve hűtlen lett hozzá, visszatérteik az angolokhoz. mert nem
mertek áldozatokra vállalkozni. Gandhi most belső politikára tért át, a hindu-i
muzulmán barátság létrehozásán fáradozott. Ha sikerül az egvsécet létrehozni,
India önrnaaát fogja kormánvozní. Bö itölní kezdett az őssz.iólét érdekében,
amivel böjtiének magasabb erkölcsi értéket adott. A nép ezt észrevette és mé
lven rnezíndult. A huszonegy napos híndu-i-muzulmán böjt alatt Mohammed
Ali házában lakott, két orvos fisryelte egészségét. Dokurnentálni akarta ezzel,
holt Y Mohandas és Mohammed barátok voltak. A böit alatt iratokat szerkesz
tett. a huszadik napon imát diktált és arra intette környezetét, ne restelljék
életüket adni felebaráti szeretetből.

Nemes szándéka azonban nem tudta megtörni a hinduk és muzulmánok
közötti gránitkemény ellentétet, amely főként a két vallás tanitásának félreér
téséből származott. A muzulmánok a népesség negyedrészét tették ki, a hinduk
a hárorrmeayedét. A legtöbb muzulmán hindu eredetű, a VIII. században a
bevándorló arabok. afp'ánok, perzsák vitték őket muzulmán hitre. A hindu val
Jás a tehenet szent állatnak tartia, a muzulmán levázta és ette. Gandhi azit
mondta: nem ellenezzük a tehenek levásását, ha angolok teszik. de hararr dúl
bennünk, ha muzulmán teszi. Sehol a világon nem tartták az állatokat olyan
rosszul. mint Indiában. Az éh<lég1;ől me!!'gvötört állatsereg India szécvene.
Gandhit a böjt síkertelenséce kissé elkeserítette, de nem törte le. Folytatta
nemzete merrnemesítésére íránvuló prőfeszítéseit a Satyagraha és Ahímsa szel
lernében. ]928-ban mpg'kérrdezték tőle, mi a véleménye egy esetleges politikai
harcról. Azt felelte, ellene lenne minden erőszaknak.

A sómenet

Az angolok €'!1"Vre elviselhete'Ienebb terheket róttak a népre. Még a legezy
szerűbb néotáolálékot, a sót is megadóztatták évi három napi keresettel.
Gandhi ismét hang-oztatta, hogy szervezett erőszakkal csak szervezett erőszak

mentesség tud győzelmesen szembeszállni. Tárgyalásokat kívánt az angolokkal.
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hogy lássák be, hibáikkal hová juttatták Indiát. Ha ez nem sikerülne, kije
lentette, hogy az ashramban összegyűlt társaival bojkettot szervez a sótörvény
ellen.

Egész India felfigyelt. Gandhi hetvennyolc társával megindította a sóme
netet a tenger felé. Huszonnégy napig tartott. A hatvanegy éves Gandhi vas
szegvégű bambuszbottal menetelt, nem vette igénybe a felajánlott hátaslevat.
Hősiesen bírta a gyaloglást, társai kifulladtak mellette. A parasztok az utat
levelekkel szórták fel, kérték, hogy szóljon hozzájuk Ö mint próféta intette
öket, készítsenek saját szőttes ruhát, tartózkodjanak az alkoholtól, éljenek
tiszta életet, A nép egyik falutól a másikig kísérte a menetet. Mire április 5-én
rt tengerhez értek, már több ezres tömeg volt együtt, Éjjel imádkoztak, reggel
elkísérték Gandhit a tengerhez, ő alámerült, felvett egy maroknyit a hullámok
által kivetett sóból, A tömeg azt kiáltotta: éljen a szabadító. Gandhi ezzel
megsértette az angol mononólíum-sótörvényt. Utána május 4"--én elfogták, mikor
éjjel sátrában aludt. Később mondta, hogy részben örült, mert sok elmulasz
tott alvást tudott pótolni. A nép a tengerparton tömegével merte a vizet és
gyűjtötte a 86t, az élelmesebbek még keresikedtek is vele, csakhogy bojkottál
ják a sótörvényt. A börtönök megint megteltek foglyokkaL A hatóságoknak
kínos volt Gandhi újabb fogsága; táviratok özöne követelte szabadonbocsátá
sát, ami 1931 augusztusában meg is történt, úgy hogy Gandhi legifjabb fiávol
Londonban részt vehetett a másodszor összehívott kongresszuson. mert az elsőn,

1930 novemberében még börtönben volt.
Egy ismerősénél lakott, reggelenként sétakat vett a szemszedos nyomor

negyedekben. ahol munkába siető férfiak és nők mosolyogva köszöntötték.
Beszélt sok nyilvános gyűlésen, Oxfordban is két nevezetes hétvéget töltött.
Mindenütt kifejtette, mít ért az indiai függetlenségen. Elgondolása szerínt In
diát el kell szakítani az anaol imperializmustól, de nem az angol nemzettől. A
konferencia nem végződött konkrét eredménnyel. Az angol tétel szerint ugyan
is Anglia maradjon Indiában, ftlIásaü nem szabad és nem lehet feladni.
Candhít Londonban két külön detektív figyelte, de ezek megfigyelők helyett
barátai lettek, akiknek emlékül órát küldőtt.

A függetlenség kivívása

A brit kabinet 1946. majus Ifi-án hirtelen megváltoztatta álláspontját és
úgy döntött, a brit uralom minél előbb szűnjön meg Indiában. Sok nézetelté-
rés merült fel a függetlenség mikcntjóről, módiáról, India, területi felosztá
sáról. Gandhi sok tervezetet nem fogadett el. Nehézsézet jelentett Pakisztán és
él hindu-muzulmán megosztottság. Kalkuttaban ismét erős víllongások támad
tak ötezer halottal és tizenötezer sebesülttel.

Gandhi hosszú harca győzelemmel végződött, India 1947. augusztus l5-én
elnyerte függetlenségét és megkezdhette saját sorsának intézését, ami még sok
küzdelembe került. Pakisztán inkább vallási közösséget alkotott, az indiai köz
társaság inkább nemzeti közösséget. A függetlenség nem volt Gandhi elgondo
lása szerínt való, azért nem is vett részt a függetlenségi ünnepségeken : igaz.
akkor Kalkuttaban éppen vallási zavargásokat kellett lecsillapítania.

Utolsó böjtjét 1943. január l3-án kezdte meg; totális böjtnek nevezte a
hinduk és muzulmánok érdekében. Szerette volna elérni. hogya különböző

vallások között egyetértés 'iő i iőn létre. Bö itje alatt a belföldi és külföldi zarán
dokok tömege kereste fel,' látni-hallani akarták. Ö szinte tömévé zsugorodva
féleszméletlenül szólt: Tisztuljatok meg szívetekben. A bőjt alatt egyik békél-
tető konferencia a másikat érte, Január lB--án száztagú küldöttség jelent meg
sátra előtt különböző rétegekból és ga,rantálta, hogy megvédik a muzulmánok
jogát, életét, ne a hatalom szóljon bele a nép ügyébe, hanem a nép egymás
között intézze el ügyes-bajos dolgait. Megható kibékülési jelenetek [átszódtak le
hinduk és muzulmánok között, amitől színte visszatért Gandhi életkedve.
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Vallási felfogása

Gandhi írásba foglalta Istenről és az ideális emberi életról vallott felfogá
sát. Ezek az írások könyvben is megjelentek. Vallotta, hogy Isten az Igazság,
a Lét, és az ember értelmével képes eljutni Isten létezésére. Látom, mondta,
hogy magam körül minden változik, minden folyton elhal; e változás fölött egy
változatlan hatalom van, amely mindent összefog, felold, újjáteremt. Ez az élő

hatalom az Isten. A hit az ész fölött van.
Szerette Jézust. Azt mondták róla, titokban keresztény. Ezt ő részint bók

nak, részint rágalomnak vette. Bóknak annyiban, mert ezzel elismerték róla,
hogy felismerte, érzékelte a kereszténység értékeit, kincseit. Rágalomnak any
nyiban, mert ezzel feltételezték róla, hogy titokban tesz valamit.

Kétségbe vonta, hogyavédák könyve Isten egyetlen kinyilatkoztatása.
Miért nem a Biblia és a Korán is? Sátrának falán Krisztus-kép függött ezzel
az írással: Ö a mi békénk. India keresztényei számára valóságos rejtély volt. A
hosszú ideig Indiában élt amerikai hithirdető Stanley sokat volt Gandhi tár
saságában; úgy nyilatkozott, hogy az az ember, aki a történelemben legjobban
hasonlított Krisztushoz, mégse volt keresztény. Egy szír keresztény főpap

mondta, hogy Gandhi életéből látta annak igazolását, hogy a kereszténység a
huszadik században is életképes és megvalósítható.

Gandhi sátra közelében sokszor tartózkodtak hithirdetők azzal a szándék
kal, hogy keresztény hitre térítsék. Szelíd mosollyal viszont ő akarta a hindu
hitre téríteni őket. Arra kerte őket, inkább tegyék a hindukat jobb hindukká.
Látta a keresztények hibáit is, főként a tizenkilencedík század végének és .cl

huszadik elejének keresztényeiben Nyugaton. 1927-ben mondta: ha a hegyi
beszédet olvasom, nem vonakodom kereszténynek vallani magamat, de sok
minden, ami keresztény cégér alatt történik, sokszor egyenes megtagadása a
hegyibeszédnek.

A gyilkos golyó

Utblsó böjtje után az első napon széken vitték az esti imahelyre. Mikro
fonon keresztül is alig hallották a hangját. Keze már reszketett, mozgása lassú
volt, hangja színtelen, gyenge. Második este az imahelyen hirtelen bomba rob
bant. Ö csitította a tömeget, ne törődjenek vele. Január 25-én este különösen
sok ernber gyűbt össze. Gandhi előzetesen azt kérte, a barátság jeleként minden
hindu hozzon magával egy rnuzulmánt, A tömegben bujkált a merénylő, táská
jában volt a pisztoly. A pillanatot a merényletre az adta meg, hogy Nehru
miníszterelnök és helyettese, Sardar Patel, mint ellenfelek, Gandhira bízták,
melyiküket kívánja eltávolítani a kormányból. Ö egyiküket se kívánta nélkü
lözni, ezt· Nehruval írásban közölte. Patel a döntésre személyesen ment
Gandhihoz január 30-án délután négy órakor. A hosszúra nY'ft beszélgetés
után Gandhi elvált Pateltől, mert ötkor ötszáz férfi és nő várta az imahelyen.
Megkésve lépett fel az imahelyre vezető öt lépcsőn. A tolakodó emberek kö
zött Godse az első sorba lépett és két lépésre Gandhitól három lövést adott
rá, Ö "Istenem" kiáltással összeesett. A merénylőt kötél általi halálra ítélték.
A bíróságon azt vallotta, hogy személyesen nem haragudott Gandhira; mielőtt

lőtt, mély tisztelettel meghajtotta magát előtte.

A modern ember eszmevilágában szerepel a testvériség, szabadság, egyen
lőség, a távolságok megszüntetése, a világon az emberiségnek egy testvéri kö
zösségbe való tömörítése. Erre adott példát Mahatma Gandhi, majd Martin
Luther King az erőszakmentesség evangéliumi fegyverével.

Természetem ből folyik, hogy szeressek.
Aragon
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