
Kereszténység 
és vallásszabadság
Indiában
A kereszténység megjelenése és elterjedése

A kereszténység a hivatalos egyháztörténet-írásban is elfogadást
nyert, megingathatatlan erejű eredetemlékezet szerint közel kétezer
éves múltra tekinthet vissza Indiában. A 3. században keletkezett,
forrásértékét tekintve vitatott megítélésű,1 Tamás apostol cselekedetei
címet viselő újszövetségi apokrif irat elbeszélése alapján Krisztus
üzenete közvetlen tanítványainak egyike révén már az 1. század
közepén elérte az országot.2

A jelentős részben az indiai szubkontinens délnyugati partvidéke
mentén hosszan elnyúló Kerala államban élő Tamás-keresztények
történeti hagyománya szerint egyházuk alapítója, a második dél-
indiai missziója során a mai Chennai (korábban Madras) közelében
található Mylapore-ban mártírhalált szenvedett3 Tamás apostol Kr.
u. 52-ben szállt partra Muzirisben, a tárgyi és szellemi javak inten-
zív és megtermékenyítő cseréjében kitüntetett szerepet betöltő
indorómai tengeri kereskedelmi útvonal forgalmas Malabár-parti
állomásán. Egy 1341. évi hatalmas erejű áradás következtében el-
pusztult és elhelyezkedését tekintve megbízhatóan a mai napig sem
azonosított város lakói, nem kis részben az itt korábban letelepe-
dett zsidók4 lettek Jézus első indiai követői. A partvidék hét további
településén a helyi zsidó községek tagjainak intellektuális-spiritu-
ális támogatásával létrehozott ősegyházakból fejlődött napjainkban
hozzávetőleg ötmillió főt számláló közösséggé a Tamás-kereszté-
nyek gyülekezete.5

A hármas rétegződésű indiai keresztény társadalom legősibb
szintjét alkotó csoport szír liturgikus hagyományainak eredete a 4.
században kezdődő és az 1599-es diamperi zsinat6 rendelkezései-
nek életbe lépéséig dogmatikai és egyházjogi tekintetben a neszto -
riánus asszír keleti egyházzal fennálló függelmi kapcsolatra vezet-
hető vissza. A portugál római katolikus egyházszervezetbe történt
betagozódásra és a latin liturgia bevezetésére válaszul 1653-ban a
Tamás-keresztények egy része I. Mar Thoma, a gyülekezet által vá-
lasztott helyi születésű püspök vezetésével elszakadt a latin rítust
megtartó malabár egyházrésztől, és rövid időn belül megszervezte
saját malankár szír egyházát.7

WILHELM ZOLTÁN —
ZAGYI NÁNDOR

Wilhelm Zoltán a Delhi Ma-
gyar Tájékoztatási és Kul-
turális Központ igazgatója,
habilitált egyetemi docens
(PTE TTK FFI) — Zagyi
Nán dor egyetemi tanárse-
géd (PTE TTK FFI).

1Paul Pallath: A Katolikus
Egyház Indiában. Magyar

Egyháztörténeti Enciklo-
pédia Munkaközösség,
Budapest, 2015; Vanyó
László: Az ókeresztény

egyház és irodalma.
Szent István Társulat,

Budapest, 1988.

2Varkey Vithayathil:
Mis sion and Life of St.

Tho mas in India. In George
Menachery (szerk.):

The St. Thomas Christian
Encyclopaedia of India,

vol. 2. St. Joseph’s Press,
Thiruvananthapuram,

2000, 2–5.

3J. K. Elliott:
The Apocryphal New

Testament. A Collection of
Apocryphal Christian

Literature in an English
Translation Based on M.

R. James. Clarendon
Press, Oxford, 2005.

12



Az egyházszakadást az 1970-es évekig számos másik követte,
aminek eredményeként napjainkra végső formát látszik ölteni a
Tamás-keresztények rendkívül színes, keleti vagy nyugati szír rí-
tust követő, független, részegyházként működő, unitus vagy a pro-
testantizmus felé fordult felekezetekből álló egyházszervezeti struk-
 túrája.8

13–14. századi ferences és domonkos szerzetesek, Giovanni da
Montecorvino (1247–1328), Odorico da Pordenone (1286–1331) és
Jordanus Catalani (1280–1330) csekély sikert elért térítő kísérleteit
követően a kereszténység szélesebb körben való térnyerése a por-
tugál gyarmatbirodalom indiai kiépülésével párhuzamosan, a ró -
mai katolicizmus intézményesített terjesztése révén valósult meg,
ami a Vasco da Gama kíséretében 1498 májusában partra szállt „új
apostolok” missziós tevékenységével vette kezdetét.

Az 1540-es évektől nagyobb lendületet vett, a tekintélyelvű mód-
szereket sem mellőző9 katolikus evangelizáció szellemi és személyi
bázisát a protestantizmus terjedésére válaszul alapított jezsuita rend
alkotta. A korai katolikus misszió vezéregyénisége Xavéri Szent Fe-
renc (1506–1552), az Indiák és Japán apostolaként elhíresült jezsuita
szerzetes volt, aki 1541-ben kelt útra Portugáliából, és életének hát-
ra lévő éveit India és a Távol-Kelet katolizálásának szentelte.

A Goában megalakult gyarmati és egyházi intézményrendszerre
támaszkodva a portugálok a kezdetektől fogva igen jelentős misz-
sziós eredményeket értek el az egymással rivalizáló társadalmi cso-
portok számára biztosított fizikai védelemért és gazdasági támo-
gatásért az áttérést felvállaló helyi közösségek körében. Rajtuk
kívül a Tamás-keresztények egy része, valamint a származási és
fog lalkozási alapon szerveződő, kaszt-, illetve varnarendszerből ki-
szorult, a társadalmi mobilitás lehetőségétől megfosztott hindu né-
pesség legnehezebb sorsú, megvetett rétege, a konverzióban a szo-
ciális felemelkedés lehetőségét látó érinthetetlenek (ma dalitok),
illetve ezek utódai gyarapították a katolikusok létszámát.10

A hollandok, majd a britek 17–18. századi indiai megjelenése bi-
zonyos mértékig visszafogta a katolikus hitterjesztés ütemét, mind -
ezek ellenére a dravida nyelvű Dél-India katolizálásában a portu-
gálok kifejezetten eredményesek voltak. Később a római katolikus
misszió, döntő mértékben ugyancsak portugál közvetítéssel elérte
a szubkontinens középső és északi részeit is, ennek következmé-
nye ként pedig a 20. század közepére kiépült az ország teljes terü-
letét lefedő, a szír rítusú unitus Tamás-keresztények egyháztarto-
mányaival együtt 30 főegyházmegyéből és 171 egyházmegyéből
álló katolikus egyházszervezeti struktúra.11

A keresztény hitterjesztés harmadik fázisa a protestantizmus 18.
századi megjelenésével vette kezdetét, miután a délkelet-indiai Ko -
romandel-parton fekvő dán kereskedelmi telepen, Tranquebar ban
(ma Tharangambadi, Tamil Nadu tagállam) 1706-ban uralkodói
missziós felhatalmazással partot ért a protestáns evangelizáció in-
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diai úttörőinek tekintett két német evangélikus lelkész, Bartholo -
mäus Ziegenbalg (1682–1719) és Heinrich Plütschau (1676–1752).
Bár tevékenységük nem bővelkedett látványos és gyors sikerekben,
az őket követő német, svéd, brit, majd amerikai hittérítők munká-
jának eredményeként a 20. századra Dél-Indiában viszonylag erős
és népes lutheránus közösség alakult. Az ernyőszervezetük (United
Evangelical Lutheran Churches in India) által összefogott 11 társ-
egyházhoz tartozó mintegy négymillió hívő valamivel több mint
négyötöde a déli Tamil Nadu és Andhra Pradesh államban él.12

Az angol William Carey-nek (1761–1834) a Calcuttához (ma Kol -
kata) közeli, ugyancsak dán gyarmattelepre, Serampore-ra és annak
közvetlen környezetére korlátozódó, de szellemi hozadékát te-
kintve annál kiemelkedőbb hatású, 1793-ban indult baptista misz-
szióját követően az indiai protestáns evangelizáció a Londoni Misz-
sziós Társaság (London Missionary Society) és a ma is tevékeny
Egyházmissziós Társaság (Church Mission Society) tevékenysége
nyomán a 19. század elejétől vett újra nagyobb lendületet. E döntő
részben anglikán felekezeti hátterű szervezetek a hitterjesztés le-
hetőségeinek a független Indiai Köztársaság 20. század közepi meg-
alakulását követően jelentkező beszűküléséig tartó mintegy másfél
évszázad alatt szintén jelentős missziós eredményeket értek el —
elsősorban továbbra is a legnehezebb sorsú társadalmi csoportok
körében — a szubkontinens déli, valamint az akkori főváros, Cal-
cutta vonzáskörébe tartozó északi-északkeleti részén.

A keresztény hitre tért vegyes felekezetű — anglikán, presbiteri-
ánus, metodista, baptista stb. — protestáns híveket a független
India egységesítésre és átláthatóságra törekvő valláspolitikája által
támogatva két nagy gyűjtőegyházba szervezték. A hozzávetőleg
három és fél millió tagot számláló, és ezzel a katolikusok mögött a
második legnépesebb Dél-India Egyháza (Church of South India)
a dravida Délen, a mintegy másfél milliós Észak-India Egyháza
(Church of North India) pedig az ország középső és északi térsé-
gei ben van jelen.13

Az evangelizáltak létszáma, illetve részaránya alapján az egyik
legsikeresebb, egyben az utolsó nagy missziós hullám az Egyesült
Államokból érkezett baptista hittérítők révén a 19. század utolsó ne-
gyedében érte el az ország túlnyomó részt törzsi viszonyok között
élő északkeleti, hegyvidéki közösségeit, amelyek körében egészen
az 1950-es évek elejéig akadálytalanul zajlott a kereszténység inten-
zív terjesztése. Minthogy az intézményesült vallások doktrinális kö-
töttségeitől mentes népesség kifejezetten fogékony volt a spirituális
megújulás és a konverzióval járó szociális előnyök, illetve vívmá-
nyok iránt,14 e térségben jött létre a 20. század közepére India leg-
kompaktabb keresztény tömbje.

A keresztények a hinduk és muszlimok mögött a harmadik leg-
népesebb vallásközösséget alkotják Indiában, létszámuk pontos
megállapítása azonban számos nehézségbe ütközik. Míg az egyhá-
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zak által közölt összesített számadatok alapján legalább 35 millióan
vannak,15 a legutóbbi népszámlálás eredményei szerint 2011-ben
27,8 millió fő, az ország lakosságának 2,3 százaléka vallotta magát
kereszténynek.16 Felekezeti megoszlásukra vonatkozóan sem létez-
nek megbízható és részletes adatok, ezért e vonatkozásban csupán
annyit állíthatunk, hogy nagyjából egyharmaduk katolikus, 60 szá-
zalékuk protestáns, 7 százalékuk pedig ortodox (közéjük számítva
az összes nem katolikus és nem protestáns keleti rítusú hívőt).17

A keresztény népesség egyik számottevő tömörülése az észak-
kelet-himalájai törzsi államok területén található, ahol az ország ke-
vesebb mint 8 százaléknyi részén él a keresztények több mint 28
százaléka, három itteni államban, Nagalandban, Mizoramban és
Meghalayában pedig 75–88 százalék közötti arányban abszolút
többséget alkotnak. Legnépesebb tömbjük viszont a szubkontinens
déli részén található: a nagy népességű Kerala és Tamil Nadu álla-
mok az ország keresztény lakossága 38 százalékának adnak ott-
hont.18 Az érzékelhető arányú keresztény jelenlét elsősorban a leg-
hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, a jegyzett törzsek és
a dalitok alkotta jegyzett kasztok, illetve a kulturális integritásukra
érzékeny dravida népek által lakott térségekre korlátozódik. Ennek
megfelelően a keresztények létszámarányát tekintve viszonylag
éles választóvonal mutatkozik az ország déli és keleti-északkeleti,
valamint az indoárja kulturális magterületnek tekinthető, ráadásul
hosszú ideig muszlim uralom alatt álló, a kereszténység terjedésé-
nek gátat vető középső és északi-északnyugati térségei között.

A kereszténység szerepe India társadalmi modernizációjában

A kereszténység indiai jelenlétének jótékony társadalmi hatása leg-
közvetlenebb módon az oktatási rendszer színvonalának emelke-
désében, nem utolsósorban a nyugati ismereteket is közvetítő kor-
szerű anyanyelvi oktatás megteremtésében és a beiskolázott
gyermekek, köztük egyre növekvő arányban lányok részarányának
növekedésében érhető tetten.

A katolikus és protestáns missziók iskolaalapításainak köszön-
hetően a keresztény oktatási intézmények száma 1818-ban már
meghaladta a 110-et,19 amelyeknek az iskolahálózat kezdeti szétta-
goltsága idején elválaszthatatlan részét alkották a Biblia és a tan-
könyvek terjesztését biztosító nyomdák. Ebben az évben nyitotta
meg a kapuit az első nyugati típusú felsőoktatási intézmény, a Wil-
liam Carey által életre hívott Serampore College is.

Az India teljes evangelizációját vizionáló Alexander Duff (1806–
1878) skót hittérítő kezdeményezése nyomán indult el az 1830-as
évektől az angol nyelvű oktatás mind a három képzési szinten, ami
a kezdeti ellenállást leküzdve a felső társadalmi osztály körében az
úgynevezett bengáli reneszánsz20 eszméinek terjedésével párhuza-
mosan egyre népszerűbbé vált.

végül a Vatikánnal unióra
lépett, de szintén keleti

szír rítusú, önálló
patriarkátust alkotó Szír

Malabár Katolikus Egyház.

9Paul Axelrod – Michelle
A. Fuerch: Flight of the

Deities. Hindu Resistance
in Portuguese Goa.

Modern Asian Studies,
1996, 30/2. 387–421.

10Wilhelm Zoltán:
India regionális földrajza.

Publikon Kiadó,
Pécs, 2015, 344–345.

11Catholic Bishop’s
Conference of India:

Church in India.
https://www.cbci.in/

Church-in-India.aspx.

12The Lutheran World
Federation: Churches in

India. https://www.lutheran
world.org/country/india.

13World Council of
Churches: WCC Member

Churches. https://www.
oikoumene.org/en/
member-churches.

14Lakshmi Bhatia:
Contradiction and Change

in the Mizo Church. In
Rowena Robinson –

Joseph Marianus Kujur
(szerk.): Margins of Faith:

Dalits and Tribal Christians
in India. Sage Publi -

cations, Los Angeles etc,
2010, 169–184.

15Zagyi Nándor: i. m.

15



Az angol nyelvű oktatás térhódításának eredményeként az angol
az indiai akadémiai szférában szinte kizárólagos szerepre tett szert,
ami kiemelkedő mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a technológiai
fejlődés, a kutatás-fejlesztés, a műszaki innováció folyamatába és a
globalizált gazdaság irányításába az indiaiak aktív módon bekap-
csolódhattak. Ennek sikerében a keresztény oktatási intézmények
ma is óriási szerepet vállalnak. Szemléletes módon igazolja ezt töb-
bek között az, hogy az indiai felsőoktatási szereplők versenyében a
keresztény fenntartású egyetemek a vallásközösség népességbeli
részarányához képest jóval felülreprezentáltak: a legutóbb közzétett
értékelés szerint a szakok jelentős részében (humán, természettu-
dományos, üzleti-kereskedelmi, informatikai) a keresztény alapí-
tású intézmények az adott tudományterület legjobb tíz szereplője
közül 3–6 helyet adnak.21 Közülük is kiemelkedik az indiai tudo-
mányos életben kiemelten fontos szerepet játszó Christ University
(Bangalore), de nagy jelentőségű még a Loyola College (Chennai),
a St. Xavier’s College (Mumbai), a Madras Christian College (Chen -
nai) és a Kristu Jayanti College (Bangalore) is.

Az evangelizációval együtt járó kultúrmisszió nagy hatással volt
az őshonos népek írásbeliségének a bibliafordítások megjelenésé-
ben, írásrendszereik reformjában, nyelvtanuk, nyelvjárásaik tudo-
mányos feldolgozásában, a korszerű anyanyelvi sajtó megteremté-
sében testet öltött fejlődésére is.

Mindezek eredményeként az írni-olvasni tudó (7 éven felüli) né-
pesség körében az indiai keresztények átlagot meghaladó arány-
ban vannak jelen. A teljes indiai társadalmat jellemző 63,1 száza-
lékkal szemben a keresztények 74,3 százaléka tudott írni és olvasni
a legutóbbi, 2011. évi népszámlálás idején.22 Ezzel szoros összefüg-
gésben a helyi keresztények társadalmi helyzetében mutatkozó elő-
nyökre utal az is, hogy az általuk domináns arányban benépesített
közigazgatási körzetek, régiók humán, illetve komplex fejlettségi
mutatói a legmagasabbak közé tartoznak.23

A keresztény társadalomerkölcsi normák térnyerése nyomán
születtek bizonyos eredmények a nőkkel, lányokkal szembeni, ese-
tenként fizikai erőszak képében jelentkező diszkrimináció vissza-
szorításában is. Ennek talán legnyilvánvalóbb jele a dharmikus
létszemlélettel szemben az evilági élet szentségének doktrínáját
valló keresztények szemében visszataszító gonoszságnak számító
özvegyégetés (szati) 1829. évi betiltása volt (mely egyben az indiai
társadalom egyik túlnépesedést megakadályozó intézményeként
létezett).

A nőket érintő társadalmi erőszak egy másik megnyilvánulási
formája, a keresztény nyugatiak körében ugyancsak mély felhábo-
rodást és értetlenséget kiváltó — szociokulturális és gazdasági
kényszerek szülte —, lánycsecsemők ellen elkövetett gyilkosságok
gyakorlatának visszaszorítása érdekében szintén jogszabályi úton
próbáltak fellépni.

16Census India 2011:
Population by

Religious Community.
http://censusindia.gov.in./

2011census/C-01.html.

17Pew Research Center:
Global Christianity.

A Riport on the Size and
Distribution of the World’s
Christian Population. Pew
Research Center’s Forum
on Religion & Public Life,
Washington D. C., 2011.

http://www. pewforum.
org/2011/12/19/global-

christianity-exec/.

18Census India 2011: i. m.

19Graham Houghton:
History of Christian Impact

on India. In Stanley
Wolpert (szerk.):

Encyclopedia of India, vol.
1. Thomson Gale, Detroit

etc., 2006, 247–252.

20A 19. és a korai 20.
század intellektuális moz-
galma, amely egyrészt a

nyugati kulturális javak és
technikai vívmányok befo-

gadása, másrészt az
indiai és európai szellem

egymást megtermékenyí-
tő, kölcsönösen gazdagító
találkozása révén kívánta
elérni a helyi társadalom

felemelését. A mozgalom
kezdetét és végét a két

kiemelkedő hatású reform-
gondolkodó, a hindu

felvilágosodás atyjának
számító Ram Mohan Roy
(1772–1833), valamint a

hazánkban is jól ismert író
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A keresztény felekezetek felemelték a szavukat, az iskolai okta-
tás lányokra való kiterjesztése révén pedig gyakorlati szerepet is
vállaltak az indiai családi hagyományban — a sokrétű demográfiai
fékező-funkciót betöltő — mélyen gyökerező gyermekházasság in-
tézményével szemben, bár ezen a téren sikerült talán a legkevesebb
eredményt elérni. Erre utal az is, hogy a legfrissebb felmérések sze-
rint napjainkban a 20–24 év közötti korosztályban még mindig 18
százalék azoknak az aránya, akik 15 évesnél fiatalabban mentek
férjhez.24

A keresztény hitterjesztés részeként az egészségügyi ellátás, az
árvákról és fogyatékkal élőkről való gondoskodás, a szegénygon-
dozás kiemelt társadalmi jelentőséggel bírt és bír mind a mai napig.
A portugál missziós telepek kezdetleges kis ispotályaitól hosszú és
rögös út vezetett az Edith Brown (1864–1956) angol doktornő által
1893-ban a pandzsábi Ludhianában alapított Christian Medical
College-ig vagy az Ida Scudder (1870–1960) amerikai orvos-misz-
szionárius kórházából kinőtt, a 19–20. század fordulóján életre hí-
vott vellore-i (Tamil Nadu tagállam) Christian Medical College-ig,
mely utóbbi ma India második legtekintélyesebb25 orvosi egyete-
meként nemzetközi viszonylatban is kiemelt szakmai elismerésnek
örvendő egészségügyi-oktatási intézmény.

A társadalom perifériájára szorult, kitaszított, nyomorgó embe-
rek számára a keresztény missziók szociális intézményei ma is az
utolsó menedéket jelenthetik. A számtalan szervezet közül talán a
legnagyobb elismerés illeti a vallási hovatartozástól függetlenül
mindenki által nagyra becsült, méltán indiai nemzeti hősként tisz-
telt katolikus szerzetesnővér, Kalkuttai Szent Teréz anya (1910–
1997) által 1950-ben alapított Szeretet Misszionáriusai (Missionaries
of Charity) rend tagjainak tevékenységét.

A keresztény karitatív szervezetek (Church’s Auxiliary for Social
Action, Evangelical Fellowship of India Comission on Relief stb.)
számos egyéb területen folytatnak aktív segítő munkát. Ezek kö-
zött említhető például a vidékfejlesztés, amelynek keretében a fa-
lusiak számára agrárképzést biztosítanak, a mezőgazdaság terme-
lékenységét javító eszközöket bocsátanak a helyiek rendelkezésére,
vagy akár a vidéki háziipar önfenntartó képességének erősítéséért
küzdenek.26 De ilyen a mind gyakrabban előforduló természeti ka-
tasztrófák, válsághelyzetek következményeinek enyhítésében, il-
letve felszámolásában való részvétel is.

A helyi keresztények nem maradtak közömbösek a nemzeti esz -
me és a felszabadítási mozgalom ügyével szemben sem. Ezen sze-
repük kapcsán külön kiemelést érdemel Kanakarayan Tiruselvam
Paul (1876–1931), az indiai keresztény nacionalizmus vezéralakja,
Mahatma Gandhi lelkes követője, aki az indiai és nemzetközi ke-
resztény szociális és missziós mozgalomban betöltött vezető szere-
pét és társadalmi tekintélyét a függetlenségi törekvések szolgála-
tába állította.

és költő, Rabindranath
Tagore (1861–1941) tevé-

kenységéhez szokás kötni.
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http://indiatoday.intoday.
in/bestcolleges/2017/.

22Census India: i. m.
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York, 2016. http://
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Később a brit gyarmati uralom alól felszabadult India alkotmá-
nyozó nemzetgyűlése által a Kisebbségi Tanácsadó Testületbe (Mi -
nority Advisory Committee) delegált keresztény tagok igen fontos
szerepet játszottak az Indiai Köztársaság alkotmányának, különö-
sen a vallás- és lelkiismereti szabadságra vonatkozó részeinek ki-
dolgozásában. A törvény-előkészítés folyamata során a keresztény
közösségi vezetők lojalitásuk kifejezéseként határozottan kiálltak
az állam számos tényező által veszélyeztetett integritása mellett, és
a nemzetépítésben való aktív részvételük szándékának igazolása-
ként lemondtak a keresztények számára biztosítandó parlamenti
képviseleti helyekről, valamint egyházi javaik, parokiális érdekelt-
ségeik védelmének külön is nevesített politikai garanciáiról. Ennek
fejében sikerült elérniük, hogy az 1950. január 26-án hatályba lépett
alkotmányban rögzítették a vallásos hit gyakorlásának, terjesztésé-
nek és megválasztásának, illetve megváltoztatásának — napjaink-
ban egyre nyíltabban kétségbe vont — szabadságát.

Kérdőjelek az indiai vallásszabadság körül

Az alaptörvény vonatkozó jogi garanciáit semmibe véve, jobb eset-
ben félreértelmezve, a keresztények, illetve a kereszténység felé for-
dulók a független Indiában mind gyakrabban válnak súlyos társa-
dalmi, vallásközi konfliktusok elszenvedőivé.

Az alkotmány rendelkezései révén biztosítottnak tűnő vallássza-
badság a felekezeti status quot veszélyeztetve látó többségi társa-
dalom félelmei, illetve a hátrányos helyzetű csoportokat megcélzó
missziók térítő munkájára válaszul a radikális hindu szervezetek
részéről jelentkező, fizikai erőszakkal is járó válaszlépések27 követ-
keztében korlátokba ütközik. Mindezen túl a tagállami kormány-
zatok kezdeményezésére az 1960-as évek második felétől napjain-
kig számos, az alkotmány szellemével és szövegével ellentétes, a
vallásváltás akadályozását célzó rendelkezés született.28

E szándékot a törvényalkotók nyíltan nem vállalják fel — ma-
gukat a jogszabályokat is kivétel nélkül vallásszabadsági törvé-
nyeknek nevezik —, elsődleges céljuknak pedig a kényszer által
motivált vallásváltás megakadályozását tekintik. E törvények szá-
mos tartalmi egyezést mutatnak, melyek a kaszthierarchia alján elhe-
lyezkedő hindukat érintő missziók ellehetetlenítésének, a kialakult
vallásközi arányokat módosító egyik lehetséges tényező kiiktatá-
sának, nem utolsósorban pedig a hindu nemzet demográfiai fenye -
getettségét vizionáló szélsőséges mozgalmak politikai elvárásainak
való megfelelés jeleként értelmezhetők.

Ilyen többek között a kényszer fogalmának rendkívül széles ér-
telmezési keretet biztosító terminológia is, amely szerint az egyének
vagy csoportok számára vonzó életkilátások felmutatását, társadal -
mi, illetve spirituális előnyök kilátásba helyezését alkalmazó misz-
sziós tevékenység kényszernek minősül, ami a konverziót érvény-

27Pew Research Center:
Global Restrictions on

Religion. Pew Research
Center’s Forum on

Religion & Public Life,
Washington D. C., 2009.

http://www.pewforum.
org/files/2009/12/

restriction-fullreport.pdf.

28Orissa Freedom
of Religion Act, 1967;

Madhya Pradesh Freedom
of Religion Act, 1968;

Arunachal Pradesh
Freedom of Religion Act,
1978; Gujarat Freedom

of Religion Act, 2003;
Chhattisgarh Freedom
of Religion Act, 2006;

Rajasthan Freedom od
Religion Bill, 2006;
Himachal Pradesh

Freedom of Religion Bill,
2006. Az ilyen típusú tör-
vényeket bevezető álla-

mok – Gujarat kivételével
– gazdasági teljesítményü-

ket, életszínvonalukat
tekintve jórészt az indiai
átlag alatt teljesítenek, a

legszegényebb társadalmi
rétegeket egyesítő jegyzett
kasztok és törzsek létszám-

 arányát tekintve viszont
a szövetségi átlag fölötti
értékeket produkálnak.
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 telenítheti, ezzel pedig a felekezeti arányok érzékelhető mértékű
átrendeződésének is útját állhatja.

A törvények egy részének közös vonása továbbá az áttérés szán-
déka és időpontja előzetes bejelentésének előírása, ami lehetőséget
adhat a konverzió körülményeinek felülvizsgálatára és annak meg-
tagadására. A keresztény és emberi jogi szervezetek szerint azonban
inkább azt a célt szolgálja, hogy arról az ellenérdekelt mozgalmak,
illetve aktivistáik kellő időben tudomást szerezzenek.

E jogszabályok alapján meglehetősen szigorú, bizonyos esetek-
ben akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható a tör-
vénybe ütköző módon végzett missziós munka, sőt a legkönnyeb-
ben megnyerhető nők, gyermekek és dalitok illegálisnak minősített
áttérítése esetén még súlyosabb büntetési tételekkel kell számol-
niuk az érintetteknek.29

A köztársaság alkotmánya által garantált vallási szabadságjogok-
kal ellentétesnek tűnő törvények jogi alapja a szövetségi legfelsőbb
bíróság egy 1977. évi precedensértékű ítéletén30 nyugszik, amely sze-
rint az alkotmány által a hit terjesztése, közvetítése tekintetében biz-
tosított szabadságjogból direkt módon nem következik az egyik
vallásról másik vallásra történő áttérítés joga. A bíróság e döntését
az alaptörvénynek a mindenkit megillető lelkiismereti szabadságra
vonatkozó szakaszaira alapozta, és ebből azt a következtetést vonta
le, hogy a térítő missziót nem folytató vallások, mint amilyen a hin-
duizmus is, az ilyen tevékenységet végző vallásközösségekkel —
Indiában jellemzően a keresztényekkel — szemben hátrányba ke-
rülnének.

A krisztianizációt kísérő fizikai atrocitások, amelyek gyakran ha-
lálos áldozatokat is követelő összecsapásokkal végződnek, az utób -
bi időben állandósulni látszanak, sőt egyre nagyobb méreteket kez-
denek ölteni, miután a szélsőséges kommunalista mozgalmak és
politikai pártok a rögzültnek képzelt felekezeti arányokat módosí-
tani képes alternatívák között a muszlimok átlagot meghaladó né-
pesedési potenciálja mellett egyre inkább valós veszélyként tekin-
tenek az evangelizáció demográfiai következményeire is.31

29Christian Solidarity:
Briefing. Anti-Conversion

Legislation in India. Christi-
an Solidarity Worldwide,

New Malden, Surrey, 2006.
http://www.cswusa.org/

filerequest/1124.pdf.

30Supreme Court of India:
Rev. Stainislaus vs State

Of Madhya Pradesh & Ors
on 17 January, 1977.
https://indiankanoon.

org/doc/1308071/.

31Zagyi Nándor:
A vallásszabadság

korlátai a mai Indiában.
Geographia Pannonica

Nova, 17, 2013. 117–129.
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„Az egyház megbecsüléssel tekint az iszlám követőire is, akik az egy élő és önmagában létező, ir-
galmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és a földnek Teremtője, ki szólt az emberekhez,
s kinek még rejtett határozatait is teljes szívből engedelmeskedve akarják követni, miként Ábrahám
— kinek hitére az iszlám szívesen hivatkozik — engedelmeskedett Istennek. Jézus istenségét ugyan
nem ismerik el, de prófétaként tisztelik, szűz anyjaként becsülik Máriát, s olykor áhítattal segítségül
is hívják. Várják az ítélet napját, amikor Isten minden embert föltámaszt és megfizet mindenkinek.
Bár a századok folyamán a keresztények és a muszlimok között nem kevés nézeteltérés és ellenséges-
kedés támadt, a Szentséges Zsinat mindenkit arra buzdít, hogy a múltat feledvén, őszintén töreked-
jen a kölcsönös megértésre és mindenki számára közösen gyarapítsák és óvják a társadalmi igazsá-
gosságot, az erkölcsi értékeket, a békét és a szabadságot.” (Nostra Aetate nyilatkozat)


