
Keresztényüldözés
Indiában
Indiában tízévente tartanak népszámlálást. Legutóbb erre 2011-ben
került sor. 2001-ig az adatsorok tartalmazták a lakosság vallási össze-
tételét és a százalékos arányszámokat. A 2011-es népszámlálás ilyen
adatot nem tartalmaz, vagy nem hozták nyilvánosságra, hanem csu-
pán a 2001-es adatokat ismétlik meg. Ezt az adatsort1 érdemes átte-
kinteni néhány kiegészítéssel.

A 2011-es népszámlálás India összlakosságát mintegy 1,21 milliárd
főben határozza meg. Mára ez már meghaladta az 1,22 milliárd főt.
A fenti százalékos becsléseket nemzetközi források nem minden eset-
ben fogadják el. Vonatkozik ez különösen a muszlim népesség arányára,
amit a The Economist mintegy 14,6%-ra becsül.2 A hivatalos indiai arány-
szám mellett is több mint 164 millió muszlim él Indiában, a hivatko-
zott becslés szerint pedig mintegy 177 millió, egy amerikai becslés pe-
dig 180 millióra teszi. A buddhista népesség szociális összetétele
figyelemre méltó: Indiából az évszázadok során gyakorlatilag eltűnt
a buddhizmus, majd az érinthetetlen származású jogtudós és igaz ság-
ügy miniszter, B. R. Ambédkar azt javasolta sorstársainak, hogy tér-
jenek át a buddhizmusra, amely nem ismeri el a kasztrendszert, ha-
nem egalitárius. Az évtizedek során azután sok érinthetetlen3 lett
buddhista. Az indiai családjogi törvénykezés — amely felekezeti ala-
pokon áll — a szikheket, buddhistákat és dzsainákat hindunak tekinti.

A népszámlálás érdekes adata, hogy a vallási megoszlás szerinti írás-
tudás a keresztények között a legmagasabb (80,3%), a buddhisták
72,7%-a és a hinduk 65,1%-a, valamint a muszlimok 59,1%-a mellett.

A keresztények a fenti táblázat szerint a lakosság 2,3%-át teszik ki,
ami az 1,22 milliárd fős összlakosság alapján 28 millió fölötti. Szem-
ben azonban a muszlimokkal, a keresztények földrajzi eloszlása
egye netlen, Keralában és a déli államokban élnek a legtöbben, illetve
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Vallás Az összlakosság %-a

hindu 80,5
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az északkeleti apró tagállamokban, ahol azonban viszonylag kései volt
a térítés és főképpen baptisták tevékenykedtek. Így a kö zel 2 milliós
népességű Nágaföld lakosságának több mint 90%-a keresztény, illet-
ve 75%-uk baptista. Ászám állam 31 milliós lakosságából egy millió
keresztény (baptista és katolikus). Mizoram egy milliós népességének
mintegy 87%-a keresztény (presbiteriánus, baptista, adventista,
pün  kös dista stb.) Méghalája közel 3 milliós népességének több mint
75%-a keresztény. Ezekben a tagállamokban a lakosság zöme kü-
lönböző törzsekből áll. Ebben a régióban a legkoncentráltabb a ke-
resztény felekezetekhez tartozó népesség. Célszerű hozzátenni,
hogy India egészében közel 700 törzset tartanak számon, továbbá 105
ezer faluban és 57 városban a lakosság több mint 50%-a tartozik va-
lamilyen törzshöz. Összességében az indiai lakosság 8,2%-át teszik
ki. Az áttérők másik nagy csoportját a volt érinthetetlenek alkotják,
ők a lakosság 16,2%-át jelentik, a kettő együtt több mint 24%. E két
csoportról az alkotmány brit hagyományok nyomán külön gondos-
kodik, számukra fenntartott helyek vannak az állami oktatásban, köz-
szolgálatokban és állami vállalatoknál a felemelésük érdekében. A po-
zitív diszkrimináció e rendszere még mintegy ötven évig marad
érvényben az alkotmány megfelelő rendelkezése alapján. Ezek azok
a népcsoportok, amelyek körében a kereszténység a legjobban elterjedt,
mert az Isten előtti egyenlőség tanításában reménykedve tagjai így
próbálnak megszabadulni a társadalom alján lévő és ezzel felettébb
hátrányos helyzetükből, hiszen ők az alkotmány által ugyan eltörölt,
de szívó san továbbélő, és a változó viszonyokhoz alkalmazkodó kaszt-
rendszer alatt helyezkednek el. Viszont, mivel áttértek egy olyan val-
lásra, amely nem ismeri el a kasztrendszert, többé nem vehetik igény-
be a pozitív diszkrimináció által kínált lehetőségeket.

Akik a független India alkotmányát megfogalmazták, mögöttes poli-
tikai koncepciójuk szerint modern, az egyenlőségen és testvériségen
alapuló, demokratikus berendezkedésű államot kívántak teremteni,
amelynek alapegysége az állampolgár, tekintet nélkül kasztjára, val-
lására vagy etnikai hovatartozására. Világosan látták, hogy a rendkí-
vül összetett indiai társadalmat másképp nem lehet szilárd és erős ál-
lamba integrálni, ezért külön értékként emelték ki Nehru, az első
miniszterelnök és a modern India egyik legfőbb megteremtője szavai
szerint a „változatosság egységét”, avagy az egységet a változatosság
közepette. Ezzel néhány évtizedig sikerült elérni, hogy a különböző
vallások és etnikai csoportok viszonylag békében megférjenek egymás
mellett, ám ez a nyolcvanas évekre mindinkább sérült, és ciklikusan
fel-fellángoltak elsősorban a hin du–muszlim összecsapások olykor sok
ezer áldozatot követelve és a genocídium méreteit öltve. India szekula -
ri tása halványodott, főképpen a társadalomé, de az államé is. Az új
öntudatra ébredő, mind erősebb, világhatalmi ambíciókat dédelgető
állam, nukleáris ütőerejével, káprázatos gazdasági növekedésével, szel-
lemi sikereivel (számítástechnika, repülőgépgyártás, haditengerésze-
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ti eszközépítés), a világ negyedik legnagyobb hadseregével kereste régi-
új identitását, és azt a hindu hagyományban találta meg. A hindu val-
lást nem lehetett leválasztani az államról, mivel annak nincs közpon-
ti szervezete és intézményrendszere, viszont meghatározza a hin du
ember életét a bölcsőtől a halálig és azon túl is. És bizony az életvitel-
lel összefüggő szokások jelentős részét megőrizték India többi vallá-
sai is (még a keresztények is, nem beszélve az Indiában keletkezett és
indiai társadalmi közegben élő szikh, dzsaina és budd hista vallásról).

A hindu nemzet megteremtésének nagyhatású ideológiája azonban
már a 19. században megfogalmazást nyert. A legkorábbi mozgalmak
az akkori Bengál tartományban jelentkeztek. Ezek a mozgalmak
szükségképpen a hindu hagyományon alapultak, és előtérbe helyez-
ték az ind filozófia és a szent iratok különféle tanításait, vala mint fel-
léptek a nők jogaiért és a kasztrendszer bizonyos jelenségeinek kikü-
szöbölése érdekében. A hindu reformmozgalmak egyi ke, nevezetesen
az 1875-ben Szvámí Dajánand által alapított Árja Szamádzs, amely ha-
marosan igen befolyásos lett, és a védák alapján állt, bár a hindu tár-
sadalom reformját szorgalmazta, a muszlimokat Indiában idegennek
nyilvánította. A bengáli író, Bankimcsandra Chattópádhjáj 1882-ben
megjelentette Ánandamath című regényét, amely a hindukat felszólí-
totta, hogy számolják fel Bengálban a tö rök-afgán muszlim uralmat.
A nemzeti mozgalom értelemszerűen fordult szembe a gyarmati ura-
lommal, bár hosszú ideig csak reformokat követelt.

A 19. századi előzmények után 1915-ben létrejött a Hindú Mahá szabhá,
a hinduk nagy szövetsége, hogy ellensúlyozza egyfelől a Muszlim Li-
gát, másfelől pedig a Kongresszus demokratikus politikai elveit. A szer-
vezet első elnöke volt V. D. Szávarkar (1883–1966). Ő Nászik közelében
született csitpávan bráhmana4 volt, azaz előke lő és gazdag földbirto-
kos család sarja, aki ateistának vallotta magát. Londonban írt egy köny-
vet (The History of the War of Indian Indepen dence), de a hatóságok nem
engedélyezték a megjelenését. Szávar kar nak el kellett menekülnie Ang-
liából, de elfogták, és Indiá ba vitték, ahol 50 évre ítélték, magánzárká-
ban tartották 1910-től egészen 1924-ig, amikor szabadon bocsátották.
Börtönéveiben, 1923-ban írta a Hindutva című művét, amit később to-
vábbfejlesztett. Szávarkar rengeteget írt, egyik könyvében bírálta Gán -
dhít. Sokan őt tekintik Gándhí meggyilkolása értelmi szerzőjének és ki-
dolgozójának, amelyet közeli barátja, Náthurám Gódszé hajtott végre.

Szávarkar alkotta meg a „hindutva” fogalmát, ami egyetlen szó-
val nem fordítható, valóban átfogó koncepció. A szerző kijelenti, hogy
a hinduizmus mindennél ősibb, Indiában politikai szükségszerűség
visszatérni a védákhoz, és megerősíteni a négy varnát (alapvető kasz-
tok); minden hindu ereiben a védikus atyák vére folyik, és még az érint-
hetetlenek is ugyanabból a vérből származnak. A muszlimokban is hin-
du vér folyik. A kasmíri muszlimok és a déli keresztények is kasztjaik
szerint élnek és házasodnak. Nem az a hindu, aki a hinduizmus elő-
írásai szerint él, hanem akinek India földje szent. A muszlimoknak nem
szent, és a keresztényeknek se. A törzsiek is hinduk, mivel közös a haza
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és szent a föld. Ezek a tanítások alkotják a mai India számos hindu szer-
vezetének és politikájának alapvető ideológiáját.

1923-ban létrejött a (Hindu) Önkéntesek Országos Egyesülete, majd
ebből 1925-ben újabb szervezet alakult, a Rástríja Szvajamszévak Szangh
(RSS, Országos Önkéntes Szervezet). Alapítója Dr. K. B. Hédgévar
nágpuri orvos volt. E szervezet szerint is India történelmét az angolok
írták meg. M. S. Gólvalkar (1906–1973), ugyancsak mahárástrai po-
litikus lett az RSS második vezetője, ő úgy tartotta, hogy India óko-
ri történelme csupáncsak zavaros mese, szándékolt imperialista stra-
tégia, hogy az indusoknak a történelem téves verzióját tanítsák. Az
RSS szerint az árják nem bevándoroltak Indiába, hanem az indo-árja
vándorlás Indiából kifelé történt, és az összes indo-árja Indiából szár-
mazik. Gólvalkar szerint a muszlimok és a keresztények Indiában
idegenek. A Szangh katonai kiképzést is nyújt fiatal tagjainak. Né-
hány egyéb, részben önálló szervezet is tartozik hozzá.

Külön említendő a Mahárástrában a hetvenes években alakult Siv
Szé na,5 amely militáns szervezetként gyakorlatilag az uralma alá haj-
tot ta Bombayt, kezdeményezte és el is érte a város nevének megváltoz -
tatását a helyi istennő, Mumbái nevére, ezzel elindítva India-szerte a
városok átnevezésének folyamatát. Léteznek még további szervezetek
is, amelyek ma már egész Indiára kiterjednek. A legfonto sabb a Bháratíja
Dzsanata Párt, avagy Indiai Néppárt, amely e politi kai irányzatok pro-
duktuma, inkább pártcsalád, ami sikeresen tevékeny kedett a tagál-
lamokban, majd 1998-tól 2004-ig kormányozta is Indiát. Az Indiai Nép-
párt kormányzása alatt átíratta az állami iskolai tankönyveket, számos
történeti és társadalomtudományi kutatást leállított, új egyetemi tan-
székeket hozott létre, ahol védikus matematikát, csillagjóslást taní-
tanak, és bevezette a spirituális kvócienst (SQ) az IQ mellett. Meg-
jegyzendő, hogy a párt és követői a demokrácia fogalmát sajátosan
értelmezik: a hinduk a túlnyomó többség, ezért az ő akaratuk nak kell
mindenben érvényesülnie a többségi demokrácia elve alapján.

A keresztények szervezetileg és felekezetileg igen megosztottak. Ma -
ga a katolikus egyház is három nagy szervezetből áll, a latin, a szír-ma -
labári és a szír-malankara egyházakéból. Félrevezető a Dél-indiai Egy-
ház megnevezés, ami az indiai anglikán egyházat jelzi. A római katolikus
egyháznak ma Indiában 4 bíborosa van, a szír-malabárinak és a szír-
malankarának egy-egy, és az országban összesen a három szervezet-
nek 167 püspöksége van. Az indiai katolikus egyház feje a bombayi
(Mum bái) bíboros-érsek.

Valamennyi keresztény felekezet a kezdetektől, de mindenképpen
a brit uralom megszilárdulásától fogva létrehozott és máig fenntart ok-
tatási intézményeket, jótékonysági szervezeteket, köztük hajléktalanokról,
idősekről gondoskodókat, esetenként kórházakat. Az oktatás te rén kü-
lönösen jelentősek egyes középiskolák, amelyek leg alább száz esz tendeje
magas színvonalon oktatnak, és Indiának kiemelkedő sze mélyiségeket
neveltek (anélkül, hogy áttérítették volna őket; itt említendő egyebek
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között Sz. Radhakrisnan egykori köztársasági elnök). A felsőoktatá-
si intézmények, amelyek India legkorszerűbb, legjobban felszerelt egye-
temei, és amiknek többségét a jezsuita rend tartja fenn, az indiai ál-
lam által is elismerten a felsőoktatás élvonalában vannak, néhány pedig
a legelsők között található. Ezek az intézmények vallásra és kasztra
való tekintet nélkül veszik fel hallgatóikat. Fontos volt már a 19. szá-
zadtól fogva, hogy a különböző felekezeteket képviselő misszionáriusok
egyik fő feladatuknak tekintették az írás-olvasás tanítását.

A keresztényüldözés nem korlátozódik egy-egy tagállamra, vagy ré-
gióra. A korábban említett hindu nacionalista szervezetek országszer-
te kiképzőtáborokat szerveznek külön nőknek és külön férfiaknak.6 Az
elmúlt évtizedekben fontos és országos hatósugarú szervezetek jöttek
létre, ilyen az 1964-ben alapított Hindu Világtanács (VHP) és a Szangh
Parivár, azaz Szövetségek Családja, amely az RSS mellett és annak szel-
lemében létrejött számtalan szervezetet fogja össze ernyőszervezetként.
Ezek azok a szervezetek, amelyek kidolgozott ideológia és módszer-
tan alapján terjesztik India-szerte a hindutva tanait, szervezik a tábo-
rokat és kiképzőközpontokat, valamint a legkülönfélébb akciókat. A tá-
borokon azután nagy tekintélyű személyek, a nők számára szerzetesnők,
idősebb asszonyok tartanak gyújtóhangú előadásokat, amelyek lényege
a hindu értékek magasztalása és a gyűlölet felszítása mindennel
szemben, ami nem hindu. Külön nagy hangsúlyt helyeznek a nyuga-
ti értékrend, életvitel és szokások ostorozásának. A tanítás célja tuda-
tosítani, hogy a hindu nemzet egy és a kultúrája is egy, mi több, a hin-
duizmus nem valamiféle vallás, hanem csupán a nacionalizmus másik
neve. Mellesleg India Anya, a föld szent és oszthatatlan (ezért vissza kell
szerezni azokat a területeket is, amelyeken ma más államok — Pakisztán,
Bangládés, Afganisztán — léteznek). Ehhez a logikához illeszkedik a
VHP alelnökének az Indian Express című lapnál 2005-ben megjelent nyi-
latkozata a demokráciáról: „A demokrácia… akadály a hindu rástra
megte remtésének útjában… A demokrácia a gyökere mindazoknak a
prob lémáknak, amik miatt szenvednünk kell.”7 A történelem, a kro-
nológia teljes figyelmen kívül hagyása mellett azt állítják, hogy a ke-
reszténység új jelenség Indiában, a gyarmatosítással jelent meg, és az
iszlámmal együtt ‘idegen, külföldi’, amely üldözte a hindu nemzetet,
és immorális gyakorlataival — a keresztények laza szexuális erkölcseit
idézve — fenyegeti a hindu társadalom szentségét. Ezért a hindutva
szószólói a misszionáriusok tevékenységét történetileg visszamenőleg
is károsnak tartják, mégpedig elsősorban az írásoktatás miatt, amit a
gyarmati uralom eszközének bélyegeznek mondván, hogy a hindu ha-
gyománynak nincs szüksége az alfabetizációra, hiszen az szóbeli úton
terjed és maradt fenn.8 A misszionárius tevékenység ma is az idegen be-
hatolás eszköze, és ezért nemzetbiztonsági kockázat. Az áttérés nem csu-
pán az egyén vallásának megváltozása, hanem ‘idegenné válás’. A hin -
dutvát hirdető mozgalmárok az északkeleti tagállamokban időről-időre
kibontakozó nyugtalanságot is a misszionáriusok tevékenységének tu-
lajdonítják. Ezért a keresztényeket egyenesen terroristáknak tartják, akik

Táborok és
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nemzetközi keresztény misszióktól kapják a támogatást.9 Az egyház
felelős a fegyverek, lőszerek és külföldi pénzek Indiába csempé-
széséért. Egy interjú-részlet arra is rávilágít, hogy mindenfajta for-
rásmegjelölés és igazolás nélkül terjesztik az aktivisták ezeket a né-
zeteket: „Elhangzott az alsóházban… most nem tudom megmondani,
mennyi pénzről volt szó… hogy évente hány dollár érkezik Indiá-
ba… A misszionáriusokkal. Évente ötven milliárd rúpia érkezik Indiába
külföldi misszionáriusoktól. És vajon mire költik? Kire?” A válasz pe-
dig egyértelműen az, hogy az északkeleti terrorista szervezetek kap-
ják. A pénz más összefüggésekben is felmerül. Azt is terjesztik, hogy
a keresztény misszionáriusok mindenegyes áttérő hindunak tízezer rú-
piát adnak (1 rúpia=3,49 Ft, 2013.10.22.). K. D. Menon egyik interjú-
alanya, egy táborban oktató nő a következőket mondta: „A katolikus
egyháznak az a célja, hogy minden utcában legyen templom, minden
házban Biblia, és egy keresztény lány minden családban… A muszli-
mok is tervszerűen évente százezer lányt térítenek az iszlámra. Közülük
sokakat elrabolnak és kényszerítik őket az áttérésre. A kereszténység
a nőknek azt tanítja, hogy legyenek szabadok. Az Iszlámban a férfiaknak
lehet négy feleségük. Ez nem így van a hinduizmusban, mert a hindutva
azt tanítja, hogy uralkodj a szexuális vágyaidon.”10 A Szűzanyáról pe-
dig a következőket tanítják India-szerte: „Egy szűz, férjezetlen lány szül-
te Jézust. A keresztények tehát nem hiszik, hogy szégyen az, ha vala-
ki úgy szül gyermeket, hogy még nincs férjnél. Azt mondják, ne törődj
vele, megszületett az Úrjézus, és ez az, ahogy az Úrjézus született. Így
aztán attól a naptól fogva, hogy a keresztény hit betette a lábát ebbe
az országba, Indiában megerőszakolják és elnyomják a nőket. Idejönnek
a rövid ruháikban, amit a keresztények viselnek… Ami mocsok csak
elterjedt a nemzetünkben, azt a keresztények terjesztették el.”11

Gudzsarátból indult ki az a keresztény-ellenes mozgalom és szer-
veződés is, ami India keleti felén célba vette Orissza12 tagállamot, ezt
a meglehetősen elmaradott térséget, ahol jelentős a törzsi népesség,
és ezért viszonylag sok a keresztény.

A 2001-es népszámlálás szerint közel 898 ezer keresztény élt az akkor
36,8 milliós tagállamban, ami becslések szerint a lakosság 2,4%-a. Va-
lamivel kevesebb, mintegy 762 ezer muszlim lakosa volt. A törzsiek a
lakosság 22,1, a dalitok, volt érinthetetlenek pedig 16,5%-át tették ki.
A tagállam összlakosságának az ezredfordulón még mintegy 87%-a fal-
vakban élt, és mintegy 43–47% a nyomorszint alatt. A közegészségügyi
helyzet is igen rossz, főként a kolera és a malária szedik áldo zataikat.
Itt a legmagasabb a csecsemőhalandóság is. Nagy a földéhség, és a te-
hetősebbek a gyengébb érdek érvényesítéssel rendelkezőket elűzik par-
celláikról. A tagállam rendkívül gazdag ásványkincsekben, és a libe-
ralizált gazdaságpolitika államilag is támogatja azok kitermelését. Ehhez
azonban el kell űzni lakhelyükről a jobbára erdei vidékeken és az er-
dők terményeiből élő törzsieket, és ez rendszeresen véres összecsapá-
sokat eredményez. Egy egész Indiá ra kiterjedő felmérés szerint 1951

9Kalyani Devaki Menon:
i. m. 75.

10Kalyani Devaki Menon:
i. m. 140.

11Kalyani Devaki Menon:
i. m. 71.

122011-től a tagállam
hivatalos neve (angolos
helyesírással): Odisha.

Orissza
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és 1990 között hét tagállamban, köztük Orisszában összesen 8,54 mil-
lió törzsit13 űztek el eredeti szálláshelyéről. Ezek a kemény gazdasági
tényezők is meghúzódnak a leggyengébb, egy-egy faluban kis lét-
számban élő keresztények, muszlimok üldözése mögött. Megjegyez-
hető az is, hogy ebben a tagállamban már korábban is elterjedt volt a
nők megerőszakolása (fizikailag és mentálisan sérülteké), valamint az
indiai társadalom házassági szokásaiban jelentős szerepet játszó ho-
zománnyal összefüggő családon belüli bántalmazás.

A hindutva követőinek célja nyugatról és keletről haladva egész In-
diát megtisztítani az ‘idegenektől’, az idegen eszméktől és vallásoktól.
Orisszát14 azért választották a hindutva szószólói, mert ez volt az első
olyan tagállam, amit nyelvi alapon még a brit időkben szerveztek meg,
ahol már 1964-ben a tehén levágását tiltó törvényt fogadtak el, és ahol
az RSS 1967-ben megkezdte kiképzőtáborai szervezését, és ahol a he-
lyi hatóságok és a kormány teljes mellszélességgel támogatja a hindu
nemzet (hindu rástra) megteremtését. Arra is törekszik, hogy minden,
általa ‘idegennek’ ítélt elemet eltávolítson (bengáli betelepültek,
musz limok stb.). 1969-ben az RSS és testvérszervezetei meghirdették
Oris sza teljes hinduizációját. Ez pedig visszatérően véres összecsapá-
sokkal jár. A keresztények és a muszlimok mellett támadják azokat az
alacsony társadalmi állású indusokat is (volt érinthetetlenek, törzsiek),
akik nem az ortodox előírások követői. Ezért gyakorta brutálisan meg-
fenyítik őket. Céljuk a visszatérítés, és azt ígérik, hogy ennek fejében
integrálják őket a kasztrendszerbe, így egy (volt) érinthetetlen, vagy
törzsi (a hinduizmuson és a kasztrendszeren kívüli) bekerülhet a leg-
alsó kasztba, azaz kaszthinduvá válhat, súdra lehet. Ez pedig hatalmas
társadalmi emel ke dés a korábbi érinthetetlen státuszhoz képest. Ezért
a többnyire nincstelenek körében könnyen toboroznak a Parivar
szer vezetei csoportokat, amelyeket azután a hasonló származású, de
keresztény lakosok ellen használnak fel.

A. P. Chatterji könyve a horror krónikája, amelyből csupán néhány ese-
mény idézése is jól érzékelteti a hinduizáció brutalitását. 2004-ben hét
dalit nő és férfi lelkipásztoruk fején hajukba tonzúrát vágtak. Erőszakkal
vonszolták őket el, megverték és férfiak lefogták, nők pedig vágták a
hajukat akaratuk ellenére, erőszakkal annak jeléül, hogy ‘visszatértek’
a hinduizmusba. Közben azt kérdezték tőlük, hogy most hol van az
istenük, hogy megsegítse őket. A tonzúra a megszégyenítés jele. Ké-
sőbb hasztalanul tettek panaszt a hatóságoknál. Egy faluban — ami máig
általában kettő, külön a kaszthinduk és külön a dalitok települése —
40 dalit háztartásból 7 áttért a kereszténységre. Egyiküket a hinduk meg-
vádolták azzal, hogy fájdalmas ördögűzést gyakorol. Idővel ezeket a
családokat kiközösítették, mondván, hogy megbontották a falu egy-
ségét. Ezek a keresztények vagyontalanok, és abból éltek, hogy mások
földjén bérmunkában dolgoztak. A kaszthinduk azonban megtiltották
asszonyaiknak, hogy a közkutakból vizet vegyenek, és sem a férfiak,
sem a nők nem kaptak munkát.

13A törzsiek megnevezése
a szakirodalomban és

Indiában ‘ádivászi’, azaz
őslakos, de újabban

nevezik őket ‘vánavászi’-
nak, erdőlakónak is.

14Az Orisszára vonatkozó
információk nagyrészt

a következő műből
származnak: Angana

P. Chatterji: i. m.

Keresztényüldözés
Orisszában
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Az orisszai törvényhozás 1967-ben törvényt hozott a vallásszabad -
ságról (OFRA) (vagy inkább korlátozásról), amit ugyan 1973-ban a he-
lyi felsőbíróság érvénytelenített, de fellebbeztek és 1977-ben az indiai
legfelső bíróság (amely nemcsak India legfőbb igazságszolgáltatási szer-
ve, hanem alkotmánybíróságként is tevékenykedik) a törvényt jóvá-
hagy ta. Ettől kezdve a helyi kormány felléphetett az áttérések ellen. 1993-
ban 21 keresztény lelkipásztort letartóztattak mondván, hogy nem
tartották be a törvényt. Ez akkor még a rendőrfőnök áthelyezését idéz-
te elő, de az orisszai kormány elrendelte, hogy a vallási áttérést előzetes
kormányzati engedélyhez kell kötni, ami előtt a helyi rendőrségnek kell
azt engedélyeznie, ellenkező esetben a büntetés két év börtön és pénz-
bír ság. Létezik biblia helyi nyelven (orija), ennek az ingyenes osztogatását
is térítésnek tekintik. 2007-ben egy lelkipásztort bevádoltak azzal, hogy
egy keresztény nőt szexuálisan zaklatott, mivel azonban senki nem val-
lott ellene, engedély nélküli térítésért tartóztatták le. Itt jegyzendő meg,
hogy 2007-ben Orisszában mintegy százezer templom és szent hely volt,
de ebből csak 3–4000 volt keresztény, és ez alatt sokszor csak nádkunyhót
kell érteni, vagy egy szerény házon belül egyetlen helységet. Az orisszai
ül dözésekből az alábbi főbb események emelhetők ki:

1998: az egyik közigazgatási kerületben ötezres tömeg tör be egy
keresztény faluba, felgyújt 92 házat, templomot, és a rendőrörs bör-
tönében halálra égett két keresztény rab.

1999. január: meggyilkolják Graham Staines ausztrál misszioná-
riust és a 10 és 6 éves fiát úgy, hogy rájuk gyújtják az autójukat. Ez
az esemény nemzetközi visszhangot kelt.

1999. február: egy 35 éves katolikus apácát többen megerőszakolnak.
1999. március: 147 keresztény házat felgyújtanak, ám a Néppárt

helyi vezetője azt állítja, hogy a keresztények tették, csak azért, hogy
a hindukra terhelő vádat tudjanak emelni.

1999. szeptember: meggyilkolják Arul Dasz katolikus papot,
templomát felgyújtják.

2001. június-július: 18 dalit áttér a kereszténységre, ezért letar-
tóztatják őket és négy lelkipásztort.

2002. június: 143 ádivászi keresztényt kényszerítenek a visszaté-
résre.

2004. augusztus: 22 személyt illegális áttéréssel vádolnak meg; egy
templomot feldúlnak, megszentségtelenítenek, 8 keresztény házat
felgyújtanak.

2004. szeptember: egy apáca arcába savat loccsantanak, és egy ha-
lottat is ‘visszatérítenek’.

2005. február: Gilbert Ráj baptista lelkészt megkínozzák és meg-
gyilkolják, Dilip Dalai pünkösdista lelkészt leszúrják.

2005. május: a hatóság 109 keresztény otthont eldózerol ‘fejlesz-
tési célokból’, 4 pünkösdista szeminaristát letartóztatnak keresztény
iratok terjesztéséért.

2005. november: 15 keresztény otthont felégetnek. Felgyújtanak egy
keresztény tulajdonú baromfitenyészetet, ahol tízezer állat pusztul el.

A főbb események
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2006. január-november: egy lelkész és másik hét keresztény házát
felégetik, 10 keresztényt megsebesítenek, felgyújtanak egy, a dalitok
tulajdonában lévő templomot, térítés gyanújával letartóztatnak egy
lelkipásztort.

2007. február: 400–500 fős felfegyverzett tömeg15 megtámad egy
bibliai közösségi főiskolát, feldúlja a templomot, elvágja a villanyt.
Néhány hónap múlva három lelkipásztort megvernek, egy családot
pedig kényszerítenek, hogy hindu állatáldozaton vegyen részt. Jú-
liusban megtámadnak egy délről érkezett lelkészt, bombát dobnak
rá, egy katolikus leányiskola apácáit perbe fogják. Rendszeresen aka-
dályozzák a keresztény segélymunkások tevékenységét. Egyúttal ter-
jesztik a véleményt, hogy a keresztények erőszakosak. 2007-re már
mintegy tízezer keresztényt térítettek vissza. Ezzel külön szervezet,
a Visszatérítési Bizottság foglalkozik, de idővel átnevezték Békebi-
zottságra. Tevékenységének lényege a keresztények minden módon
történő bojkottálása, életvitelük lehetetlenné tétele.

A rémtettek sora részletezhető és folytatható Orisszában. Az üldözte-
tésnek markáns gazdasági és politikai háttere van az átfogó hinduizáción
túlmenően is, ami itt nem részletezhető. Ám a keresztényüldözés nem
korlátozódik csak erre a tagállamra, vagy Gudzsarátra. Erős keresz-
tényüldözés folyik Rádzsaszthánban, Mahárástrában, Dzshárkhand tag-
államban és másutt is. Az állami hatóságok tétlenül nézik ezeket a tör-
ténéseket, mi több, a maguk módján elő is segítik ezeket. Kómbatórban
(Kerala) például a 146 éves Szent Mihály templomot lebontották arra
hivatkozva, hogy ‘nincs műemléki’ értéke. Az indiai szilíciumvölgy köz-
pontjában, a robbanásszerűen fejlődő és a modern technika és tudo-
mány fellegvárában, Bangalórban 2013. május 7-én álmában meg-
gyilkolták a katolikus szeminárium rektorát.

A hindutva politikája felhagyott a független India megteremtőinek el-
képzelésével, a szekuláris állam és egy olyan indiai nemzet kiépítésé-
vel, ahol mindenki egyszerűen csak állampolgár, ‘citoyen’, tekintet nél-
kül a hátterére. A hindutva sajátos módon hajtja végre a nemzetépítést,
amelyben a többségi elv érvényesül, a társadalom zöme hindu vagy az-
zal rokon hitű, a szokások erre a hagyományra épülnek, így a nemzet
legyen egységesen hindu. Ehhez szükség van ellenségképre, olyanok-
ra, akik megtörik ezt az elsöprő és szilárd egységet. Igaz ugyan, hogy
a globalizált világban egyedül az Egyesült Államokban ma már 3,5 mil-
lió indiai él, és élvezi a nyugati típusú demokrácia minden áldását és
szabadságát, mégis hatalmas pénzekkel támogatják az otthoni
hinduizációt, a hindutva maradéktalan érvényesülését. Az ellenség te-
hát belül van, muszlim és keresztény, de az utóbbiak kevesen vannak,
megkímélésükhöz nem fűződik semmiféle gazdasági vagy politikai ér-
dek, a brutális gyilkosságok, gyújtogatások pedig a világsajtó felé el-
szigetelt incidensekként prezentálhatók, amelyek ‘bárhol előfordul-
hatnak’. Való igaz, hogy a nemzetközi közvélemény csak olyan

15A fegyverzet szigony,
ami hindu jelkép, balta,

kés, macsété, házilag
készített bomba, botok,

és főleg benzines kannák.

Más tagállamokban

Az új hindu nemzet felé
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esetekben figyel fel egy-egy ilyen ‘incidensre’, amikor nyugatiakat ér
a támadás, mint amilyen az ausztrál misszionárius meggyilkolása volt.
A hivatalos indiai reagálás gyakran annyiból áll, hogy a ‘csőcselék’ túl-
kapásának minősíti ezeket. Csak éppen a ‘csőcseléket’ nagyon is tu-
datosan irányítják, feladatokkal bízzák meg, és a konkrét történések azt
mutatják, hogy a helyi magas kasztbéliek vezetik. A mindennapos zak-
latások, megfélemlítések és megaláztatások, gyújtogatások jobbára az
indiai társadalom legszegényebb rétegeiből kikerült keresztényeket érik,
ami a külföld számára nem hírértékű. Az indiai hatóságok tisztségvi-
selői túlnyomó részt a magasabb kasztokból származó hinduk, és az idő-
közben kitermelődött volt érinthetetlen hivatalnoki réteg inkább az
asszimiláció útját választja megszerzett pozíciói védelmében, így a hi-
vatalosság maga is a hindu értékeket képviseli és támogatja. 

Az sem váltja ki a világ rosszallását, hogy a hindutva voltaképpen
a nyugati értékrendet — benne a demokrácia intézményeit — is elve-
ti, a külföldiekben is ellenséget lát. A kiképzőtáborokban arra tanítják
még a nőket is, hogy gyűlöljenek mindent, ami nem hindu, lássanak
benne veszélyt, és ha kell, gyilkoljanak is vallásuk védelmében. 2013-
ban elkészült egy játékfilm-hosszúságú dokumentumfilm a nőkről, The
World Before Her, azóta díjat is nyert, amely hosszasan bemutatja, mire
tanítják a lányokat a táborokban. Egy fiatal nő kijelenti, hogy gyűlöli
Gándhít, hiszen erőszak nélküliséget hirdetett, ő viszont gondolkodás
nélkül ölne, ha valaki a vallását támadja, hiszen az ilyen tett nem gyil-
kosság, hanem jogos önvédelem. Őket és a hindutva egyéb szélsősé-
ges terjesztőit manapság mind gyakrabban nevezik indiai táliboknak.
A gond csupán az, hogy nem elszigetelt, jelentéktelen kisebbséget kép-
viselnek, hanem a modern, erős, magabiztos és egységesen hindu In-
dia harcos, gyűlölettől fűtött rohamosztagait. A minap egy felelős in-
diai tisztségviselő már azt is mondta, hogy a hindí India nemzeti nyelve.
Ezzel a nemzeti egység érdekében zárójelbe tette a többi nyelvet, olya-
nokat, mint a bengáli, ami gazdag irodalmat hozott létre, és nem utol-
sósorban a négy déli nyelvet, amely nem indoeurópai (indo-iráni), ha-
nem a dravida nyelvcsaládhoz tartozik. Az indiai nagytőke hindu
templomokat épít, szobrokat emel, gurukhoz jár, és misztikus élmé-
nyekről számol be. Az új spiritualizmus rendkívül népszerű, a leg-
szentebb hindu szövegek az interneten olvashatók és meghallgathatók,
a vallás e tekintetben demok ratizálódott, bárki számára hozzáférhető
mindaz, ami korábban csak a felső kasztok privilégiuma volt. Az új va-
gyonos osztályok a hindu hagyományban fedezik fel identitásukat, nem-
zettudatukat és biztonságukat. Még akkor is, ha ez egyebek között az-
zal is jár, hogy a nőket vissza kívánják zavarni az otthonaikba, kivonni
a munkaerő piacból, tudományból, művészetből és a politikából.

Az Indiával foglalkozó nemzetközi szakirodalom napjainkban egy-
re gyakrabban foglalkozik a hindu India megteremtésének folyamatával,
de jóval kevesebbet a keresztényüldözésekkel. Jelennek azonban már
meg könyvek és cikkek, amelyek ezt a kérdést is napirendre tűzték és
felhívják rá a nemzetközi közvélemény figyelmét. Legfőbb ideje.

A demokratikus
értékrend elvetése
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