
VANDANA NŐVÉR

Társadalmi igazságosság és az asramok

Mi az asram lényege?

Az asram a kemény munka (sram) helye. Általában kapcsolódik hozzá
a) egy csoport, melynek fő célja az isten-keresés
b) akiket egy általuk lsten-tapasztalattal bírónak tekintett ember vezet, aki érti Isten

Szívének útjait és Szólítását (függetlenül az elnevezéstől - hívják ezt a férfit vagy nőt

gurunak, ácsárjának. mátádzsinak vagy behndzsinek - a szerepe nélkülözhetetlen);
c) mindenféle ember jön ide az egész világról. a társadalom minden rétegéböl, akik

hosszabb-rövidebb időszakot töltenek itt. keresve a nyugalmat. spirituális életük irá
nyítását, sőt néha csupán a menedéket, az élelmet, a materiális segítséget;

d) hogy a különféle emberek otthon érezzék magukat, az asram életstílus szűkség

szerüen egyszerű, az indiai hagyományban és környezetben gyökerezik; a szernlélödö
élet hiteles kifejezése;

e) alapvető és lényegi munkáia a szádhaná - komoly, spirituális törekvés az Istennel
való egyesülésre a három klasszikus márga (út) egyikének-másikának felhasználásán
keresztül: bhakti, dnyána, karma - szerétet-rajongás, bölcsesség, önzetlen szolgálat az
indiai szellemiség jegyében.

Minthogy az asrambeli életet a kontemplációra való készietés, egy belső hívás alakítja
ki, az asramok megjelenésbeli különbségei lényegtelenek. Így maga az asram is kariz
mából jön létre. Ha két. húsz vagy kétszáz ember összegyűlik egy "szent ember" kö
rül. mondván: "Mester, taníts meg minket imádkozni, keresni az Istent, mint ahogy
Te tetted" - már meg is született az asram. Nem lehet asramot létrehozni olyan egy
házi vezető rendeletére, aki így szól: "Építek egy asramot a plébániámon, egyház
megyémben, tartornányomban." Ez nem olyan, mint egy iskola vagy kórház alapítása.
Az egyházi elöljáróságok jóváhagyhatják és bátoríthatják egy-egy ilyen csoport mükő
dését, amely már előzőleg engedelmeskedett a belső hívásnak, hogy keresztényi el
kötelezettségét az indiai hagyományok jegyében. és egyszersmind a mai korhoz és
napi szükségleteikhez igazítva érvényesítse.

Az asram néhány további jellegzetessége

Egy asram lehet nagy vagy kicsi, fekhet erdei környezetben vagy egy nyomornegyed
szomszédságában. Ha "munkája" ez utóbbihoz kötödik, akkor a három márga külön
böző szintü gyakorlása mellett, azokba jól beépítve az asram müködtethet iskolát
vagy kórházat is a környék javára. Fenntarthat nyomdát. könyvtárat. gyógyszertárat
vagy farmot. Különböző szociális tevékenységet végezhet, vagy mások ezirányú mun
káját támogathatja. De az is lehetséges, hogy az asram semmilyen más tevékenységet
nem folytat, mint az ..Opus Dei't-t, a meditációt, a szvádhjáját (spirituális klasszikusok
vagy írások tanulmányozása) stb.

Más szóval az asram a katolikus, tomisztikus terminológiával élve lehet oly mérté
kig "kontemplatív", "aktív" vagy "kevert". ahogy csak kívánja - hozzá kell azonban
tennünk. hogy az indiai hagyományban nincs ellentmondás vagy feszültség a kon
templáció és a cselekvés, a szakrális és a szekuláris között. Mindkettő Isten megjele-
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né si formája. Aki divja csaksu-val (isteni látással) rendelkezik, annak semmi sem pro
fán. Minden megszentelődikáltala. Ekképpen megvalósul Tagore és Aurobindo integ
rált humanizmus-eszméje, vagy Swami Sivananda jógaszintézise. (Mellékesen ez az
integráció, harmónia, az élet holisztikus felfogása egyike azon dolgoknak, amelyek
vonzzák a ma nyugati emberét az asram életmódja felé mind Indiában, mind saját
hazájában.)

Vagy hogy dr. R. W. Taylor színes és találó metaforáját használjuk, az asram khávi
vagy khádi lehet. A keresztény khádi asramok többsége protestáns. Az asramok ki
alakulása idején, a 20-as években ezeket nem az eredeti, ősi asram-tradíció inspirálta,
inkább a Gandhi-féle asramok, melyek túlnyomórészt a karma jóga szádhaná-t követ
ték. A katolikus asram-tradíció későbbi, és alapvetöen a dnyána vagy bhakti márga
vonalába illeszkedik. Azért hívják őket khávi-nak, mert a monasztikus jelleg felé haj
lanak.

Hogyan tud az asram részt venni az új társadalom létrehozásáért folytatott küzde
lemben? Két módon: a tagok aktív részvételével az igazságosságért folytatott munká
ban, vagy egy kevésbé látványos, de talán hasznosabb módon, magában az asram bel
ső életében. Mindkét esetben az asram társadalmi dimenziókat is ölt.

A szociális dimenzió

Amennyiben az asram istenkeresése, a móksa (felszabadulás, az anyagiságtól való füg
getlenség, a 4. életcél) vagy a Brahma-Vidjá valódi, úgy feltétlenül megjelenik életé
ben a társadalmi dimenzió. Az asramot nem hagyhatja érintetlenül a fájdalom és
szenvedés - érintkezik vele legalább közvetlen környezetében vagy a munkája révén,
vagy indirekt módon, saját életén keresztül. Az asram nyugalmat és inspirációt nyújt
mind az elnyomottaknak, mind pedig azoknak, akik az igazságosság nevében könnyí
teni akarnak az elnyomáson. Az igazságosság belső békéből fakad és békét teremt.

"Kinek van szüksége a békére?" - csattant fel egy kimerült pap-előadóegy asram
belinek, aki ínvitálta, hogy maradjon még egypár napig, míg belső békéjét helyre
nem állítja.

"Mindenki erre vágyik" - jött a gyors válasz. "Ezt hagyta ránk Jézus különleges és
sajátos ajándékként. »Az én békémet adom nektek, nem úgy, mint a világ adja.s"

De ez az állandó belső békesség, amelyre minden emberi lény törekszik, önmaga is
az igazság müködése. "Pax opus justitiae." Ehhez helyes viszonyt kell kialakítani
mind Istennel, mind az emberekkel. Ahogy Szent Agoston mondta: "A béke a rend
nyugalma." Ez a nyugalom és harmónia (az indiai hagyomány jógának hívja) a meg
határozó légköre és célja az asramoknak Ennek ki kell áradnia másokra, mint min
den jóságnak. Bonum diffusum est. Ennek a jóságnak és békének az a sajátja, hogy ki
nyilvánítja magát másoknak. Az asramoknak alapvető törvénye, hogy megadja a szív
békéjét - nem valamiféle gyáva vagy letargikus békét (ami nem is béke), hanem
Krisztus békéjét, hogy mi is "Jeruzsálem felé fordíthassuk arcunkat", és ha szűkséges,

"testvéreinkért feláldozhassuk életünket" a békéért és igazságért folytatott küzdelem
ben.

Az Igazságért folytatott harcban való részvétel különböző formál

Az asramok első feladata tehát puszta létük - a benne élők imaéletével, csendjével,
a szív egyszerűségében végzett kemény munkájukkal -, függetlenül attól, hogy a bé
kéért és az igazságért munkálkodnak-e vagy nem. De az asram-életben semmi nem
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akadályozza a tagokat, hogy a munkában aktívan részt vegyenek - feltéve, hogy a
tennivalók szemlélödésböl jönnek létre és oda is vezetnek vissza. (Ha egy tevékeny
ség "túl naggyá" válik, túl sok energiát vagy idöt vesz el, vagy akár az ember szívét
foglalja el, akkor nem karma jóga, hanem csak karma, ezért nem illik össze az asram
ethoszával és bátran abba kell hagyni.) Az asramok különféle módokon dolgozhatnak
az igazságért. Fenntarthatnak iskolákat, végezhetik a felnöttek oktatását, lelkigyakor
latokat tarthatnak, rnüködtethetnek kórházat, patikát, melyekben a betegségmegelő

zés módszereit is tanítják, nemcsak gyógyszereket osztanak. Amennyiben nők is tag
jai az asramnak, ők könnyebben tudnak dolgozni a helyi asszonyok körében.

Mindezeket csöndes heroizmussal végezhetik, mint ahogy sok vallásos, ismeretlen,
meg nem énekelt Teréz Anya teszi manapság; nem pusztán könyörületességet gyako
rolva, hanem ráébresztvén az embereket arra, mit jelent emberinek s egyszersmind
isteninek lenni. e

Egyik legmegrázóbb élményem 12 évvel ezelőtt ért, amikor a jógameditációval
kapcsolatban tanácsért mentem az egyik asramba. Egy serény, keményen dolgozó, de
békével telt paraszthoz küldtek, akit állandóan a földeken láttam nehéz terheket ci
pelve. Nagyon megszerettem. Kiderült, hogy tudós, s egyszersmind istenhívő ember.
Nagyszerű és eleven tanítás volt ez számomra nemcsak a karma jógából - mások tisz
ta, önzetlen szolgálata, mely Isten-szolgálat -, de megtanított a kemény munka és az
egyszerű élet szépségére is (csupán két ruhadarab volt átvetve testén), ami önmagá
ban is tiltakozás a kapzsiság és a bírvágy ellen. Természetüknél fogva az asramok 
függetlenül az általuk esetleg végzett "tevékenységektől"- eleven tiltakozást jelente
nek az igazságtalanság ellen, ami a kevesek kapzsiságából ered és mások szegénysé
gére és nélkülözésére vezet.

Osztozás a szegények életében

a) Életstílus
Az asrambeli élet általában egyszerű: minimális bútorzat, ami lehetövé teszi szá
munkra az asziéia (nem-birtoklás) és az aparigraha (nem-erősség) gyakorlását; napi
egyszeri rendes étkezés - ami több mint amit milliónyi indiai megengedhet magának,
és ami mégis elégségesnek bizonyul még a keményen dolgozó embereknek is. Aján
lott még egy könnyü vacsora, a szellemi élet szempontjából is (és hogy elősegítse a
Brahma-muhrát meditációt a kora hajnali órákban), valamint a vegetarianizmus. Or
szágunk lakóinak többsége nem engedheti meg magának a húsfogyasztást, ami már
önmagában elegendő indok a hústól való tartózkodásra azoknak, akik hisznek a tár
sadalmi igazságosságban - még akkor is, ha nem is gondolják, hogy "lelkek" laknak a
húsban, halban, tojásban. A legtöbb nyugati keresztény kezd rájönni arra, hogy az
ember pszichoszomatikus egész, így az elfogyasztott étel hat a pszichéjére és így a
szellemére is.

De nemcsak arra a hatásra kell figyelnünk. amit életvitelünk és ételeink gyakorol
nak lelkiéletünkre. Pusztán az igazságosság is azt kívánja. hogy nekünk. akik azt állít
juk magunkról, hogy mindenkinek biztosítani szeretnénk a megélhetését, tartózkod
nunk kell a felesleges dolgok birtoklásától, használatától és a túl sok evéstől - min
dentöl, amire nincs feltétlenül szükségünk. Gandhi világosan kifejti ezt Asram-szertar
tásarban. Ha olyasvalamit bírtoklok, amire nincs szigorúan véve szükségem, lopást
követek el azzal, hogy másokat megakadályozok ennek birtoklásában. És ő nem
olyan vallásos emberekhez szölt, akik szegénységi fogadalmat tettek, hanem minden
asrambelihez. Ha a héber nyelv számos szava az "elnyomásra" mind azt jelenti, hogy
a szükölködö meglopása. akkor az asztéja (ami szintén nem-lopást jelent) szó rendkí-

;.,:

772



vül jelentésgazdag lesz azoknak, akik a Bibliát akarják követni, vagy a társadalmi
igazságosságért kívánnak dolgozni.

Az életmód egyszerűségeaz egyik legfőbb jellemzője és értéke az asramoknak. Egy
ben evangéliumi is. Hogy egyszerűen éljünk, szükségünk van az anyagiakban szüköl
ködökre. Állandóan figyeln ünk kell rájuk, érintkeznünk kell velük, tanulnunk tőlük.

Nekünk, az egyház egészének "szükségünk van a szegényekre", ahogy Latin-Amerika
mártírja, az El-Salvador-i Oscar Romero érsek mondta. Szükségünk van rájuk, hogy
megtanítsák nekünk a részvét, az alázatosság, a szolidaritás, a szolgálat értékeit.

Sokan, akik manapság a szociális igazságot hirdetjük, személy szerint egészen ké
nyelmes életet élünk. A "tömeges elembertelenítőszegénységről"beszélünk, de nem
tudunk meglenni bizonyos "komfort" nélkül, amely az indiai környezetben akár
.Juxus'vnak is nevezhető, melyet csak a gazdagok engedhetnek meg maguknak.

A mai India 720 millió lakosa közül mintegy 320 millióan élnek a .Jétmínímumon",
vagy éppen csak felette (amit a Kormány Központi Pénzügyi Bizottsága határozott
meg, mint a mérsékelt munkavégzéshez szükséges minimális táplálékigényt). 300 mil
lióan e határ alatt élnek, úgyhogy képtelenek az életbenmaradáshoz szükséges mini
mum megszerzésére; csak kb. 80 millió embernek van megfelelő ruházata, élelme és
lakása. További 13 millióan elég gazdagok ahhoz, hogy élvezhessék a jóléti társada
lom kínálta fényűzést. De ez a megdöbbentő szegénység önmagában is jelzi az indiai
társadalom súlyos betegségét. A szegénység valódi oka a társadalom igazságtalan
szerkezete.

Amennyiben ez így van, őszintén fel kell tennünk magunknak a kérdést - különö
sen azoknak, akiket nem hagynak nyugodni ezek az igazságtalan strukturák -, hogy
életstílusunk alapján a társadalom hierarchikusan egymásra épülő rétegei közül me
lyikhez kívánunk tartozni? Lehet, hogy a 320 millió éhező közé nem tartozunk, de ta
lán a 300 millióhoz, akik küzdenek azért, hogy megtarthassák magukat a létmini
mumon? Vagy a 13 millió gazdaghoz? Mindenesetre az asrambeli egyszerű életvite
lünk megóv minket attól, hogy a társadalmi piramis felső lS%·ába soroljanak, amely
be az elemzők szerint az egyház hívei tartoznak. Ha ezeknek csupán fele elhatározná,
hogy az asram életvezetését követi, talán konkrétan, ha nem is látványosan hozzá
járulnánk a társadalmi igazságosság létrehozásához. A szívek és lelkek egységének
konkrét megjelenése és látható jele lenne ez, mint az őskeresztényeknél a Koinoia
(ApCsel 2.42). Az ideál nem a szegénység felszámolása, hanem a közös hit lenne. Lu
kács nem véletlenül nevezi az őskeresztényeket "hívőknek" és nem "barátoknak"
vagy "testvéreknek". Ebben a hitben csatlakozunk Krisztushoz és egyesülünk egy
mással, ami megihlette az ő életüket, és ezt kell tennie a miénkkel is.

Mindig könnyu másokat hibáztatni. Van abban is igazság, ha azt mondjuk, hogy a
brit gyarmatosítás okozta mindezt, hogy a Nyugat gazdag államai felé lik a világban
megtermelt javak 87,S%-át, hogy az ország gazdag elitje a bűnös, mert kihasználja és
manipulálja a külföldi segélyeket, ugyanúgy a kapitalista gazdasági rendszer, az
indiai társadalom kasztokra és politikai osztályokra töredezettsége, a kapitalista ér
tékrend és az indiai ethosz integrált humanizmusát alkotó értékek közötti összeüt
közés stb.

De mit használ ez a tudás, ha nem vezet minket személyes, családi és közösségí éle
tünkben ahhoz, hogy magunkban létrehozzuk ezeket az értékeket, mint ahogy Gan
dhi, Tagore, Aurobindo, J. P. Narayan, Swami Sivananda tette? Ők mindnyájan hir
dették az "integrált humanizmus és a holisztikus megközelítés" eszméjét, de meg is
élték ezt az asramon belül és kívül egyaránt. Könnyu beszélni a "szegények közti
élet" vágyáról. és valóban, sok hívő már el is kezdte ennek tényleges gyakorlását.
Életstílusunkat tekintve ma még túl sokan a ,jólét egy szigetén élünk a nyomorúság
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végtelen tengerében". Az önkéntes lemondáson alapuló életet elősegíti az asramok
életmódja. Ha valakitől megtanulhattuk ezt, az Mahatma Gandhi volt.

Ha a "félmeztelen fakír", ahogy Gandhit nevezték, képes volt hangjának felemelése
nélkül fellázítani egy szubkontinenst, és éhezésével térdre kényszeríteni Nagy-Britan
niát, az azért volt lehetséges, mert asramita volt. Szalmazsákon aludt, szegénységi
fogadalmat tett, és szimbolikusan felvette a parasztok ágyékkötőjétés kendőjét. Azok,
akik totális forradalmat akarnak és a társadalom szocialista átalakítását, úgy vélhetik.
hogy Gandhi a tömegek és a szegények iránt érzett szeretete ellenére megmaradt a
kapitalista gondolkodásminták keretein belül, és a társadaiom betegségének erede
tét nem az osztályszerkezetben vélte fölfedezni, hanem az ember erkölcsi elfajzásá
ban. És valóban, e tekintetben ő legalább annyira igaz keresztény volt, mint hindu
moksa-hívő."Nemcsak kenyérrel él az ember." Stratégiája az asramok istenkeresésé
ben gyökerezett, ebből eredtek eszméi a bizalomról, a "szív megváltoztatásáról", az
osztályegyüttműködésről. "Burzsoá szemlélet?" A szegénységet és a szegények életét
választotta, ezzel konkrétan bizonyította, hogy a társadalmi igazságosságot nemcsak
szavakban akarta.

b) "Anawim"-szív
Nem azt jelenti, hogy elzárkózunk a gazdagoktól vagy az elnyomóktól. Úgy tűnik, ezt
tenni nem lenne hű sem az evangéliumhoz, sem az asramhoz. Ha megtanultuk a sze
génye ktöl, hogy milyen az asram-szív, azt senki emberi lény elől nem zárhatjuk be 
mint az asram kapuját sem.

Az asram egyaránt nyitva áll a gazdagok és szegények előtt, bár az életvitel inkább
az utóbbiakéra hasonlít. Időnként azonban, némely asramban bizonyos komfortot
biztosítanak az egyes szobákban (székeket, asztalokat, mosdót, gyékényszőnyeget

stb.), úgyhogy az ezekhez hozzászokottak nem kell hogy teljesen kényelmetlenül
érezzék magukat, s emiatt veszítsenek abból a lelki haszonból. amiért felkeresték az
asramot.

Jézus maga is, miközben kitüntette szeretetével a szegényeket, tudta, hogyan kell a
gazdagokkal bánni. Ugyanúgy törődött az ő lelkükkel, mint a szegényekével. Voltak
gazdag barátai, akik tanítványaivá lettek és az ő szellemét követték - Nikodémus,
Simon, a farizeus, Máté, Zakeus, Arimateai József - hogy csak néhányat említsünk. Jó
látni, ahogy gazdag és szegény összevegyül és eggyé lesz az asraméletben. A harc az
igazságért nem jelenti a gazdagok gyűlöletét.Ahogy Leslie Ratus írta, szeretnünk kell
az elnyomot, és "szeretjük akkor, amikor minden erőnkkel szembefordulunk lelkileg
öngyilkos elnyomó magatartásával. Isten segítségével megnyithatjuk mind a szegé
nyek, mind a gazdagok szívét. A társadalmi-gazdasági gondoknak lelki gyökerei van
nak. Az igazságtalanság a bűnből, a kapzsiságból, a gyűlöletből és a testi vágyból
ered ... A szegénynek és a gazdagnak is meg kell változtatnia szívét".

Szeretjük mindkettöt, de a szegénytől tanuljuk meg a saját életünk modelljét - ez
az anawim. Krisztus szívéböl lehet megtanulni az anawim lelkiségét, nem pedig a
társadalom puszta társadalmi-gazdasági elemzéséből.

H. A. J. fordítása
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