
Gandhi

A politikus

Gandhi nagy politikus: mindenki bámulta ügyességet akinek valaha dolga
volt vele.

Ahogy az erőszakkal szelídséget kell szernbeszegezní, ha tévedését ki akarjuk
igazítani, úgy a rosszhiszeműséggel fáradhatatlanul az egyenességet kell szembe
állítani.

Mindig az egyszerű igazság a legbiztosabb védekezés, a legélesebb penge, a
legegyszerűbb út a célhoz.

Ennyi az egész titok.

"Ami engem illet - mondja Gandhi - én mindig hittem az ellenfél becsű

letességében, Az ellenfél ezt arra használta, hogy becsapjon. Tizenegyszer egymás
után. De én ostoba makacssággal tovább hittem a becsületességében. Erre tizen
kettedszer már nem tudta megállni, hogy ne legyen becsületes. És kellemes voll
számára fölfedeznie a saját becsületességét, Számomra is az volt. Ezért aztán min
dig elégedetten váltunk el egymástól, ellenfelem meg én."

"Az élet a bomlásból táplálkozik. De mindig az élet az erősebb. Végső SOJon

a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Hála Istennek, ez a világ rendje. Ezt a törvényt
hathatósan beépítettem az életembe. Nem állítom, hogy ezzel minden probléma
megoldódott; de ezt a módszert mégis hatékonyabbnak találtam, mint azt, 1111
úgy szegülünk szembe a rosszal, hogy megduplázzuk a rosszat."

Gandhiban keresztény sugallat ébresztette föl a hindu erényeket. Tolsztoj
evangélíumí elképzelései adták neki az első lökést és késztették szociális tamu
megfogalmazására. Az evangélium tanulmányozása győzte meg róla, hogy jó úton
jár. Arra is gondolt, hogy megkeresztelkedik. De a keresztényekkel való érintke
zés nem keltett benne vágyat arra, hogy közéjük tartozzék. A sok kényelmes meg
egyezés, amit az éggel kötöttek, nem elégítette ki vágyát az abszolutumra és meg
valósításra, Néhány keresztény alapigazság azonban mélyen megragadta és nagy
hatást tett rá. Másfelől tettrekészsége; érzéke a történelmi szükségszerűségek iránt,
és hatalmas szervező képessége jellegzetesen nyugati tulajdonságok. Mindez
együtt szuverénül egyetemes személyiséggé teszi. Tanítása az egész világnak szól
és sikere mindnyájunk érdeke, politikai megfontolások fölötti szempontokból.

A jövőről nem lehet előre ítélni: a siker sohasem lehet célja olyan tevékeny
ségnek, amely felülhaladja az embert. Legföljebb következménye lesz, ha Isten is
úgy akarja, Az ember tiszta eszközökkel tegyen meg minden tőle telhetőt, aztán
reméljen Istenben. A földmíves fölszántja földjét és elveti a magot. De a gabonát
nem ő növeszti. Az aratás tehát nem az ő érdeme. Ha vetett, imádkozzék utána,
és ha arat, adjon érte hálát.

Lehet, hogya mozgalom félresiklik majd Indiában. Senkit sem látok Gandhi
munkatársaí között, aki méltó lenne rá, hogya nyomába lépjen. Műve máról hol
napra erőszakos megmozdulássá, vagy puszta nacionalizmussá válhat. De a gabo
nát elvetette. Új igazság lépett az emberiség köztudatába. A termés azonban ta
lán másutt fog beérni.
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Minden betegségnek egy az eredete, hogy nem követjük az egészség törvényeit.
A betegség már kora gyermekkorban nemcsak cselekedeteink, de gondolataink ered-
ménye is lehet. .
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