
(Folytatás az előző számból)

II. A hinduizmus

India hatalmas, Kína után a világ második legnépesebb

országa. Területe több mint hárommillió négyzetkilométer.

Lakói kulturális tekintetben oly változatos és színes világban

élnek, akár az óriási ország éghajlata, felszíne vagy mezei

virágai. A hasonlathoz a virágokat vesszük figyelembe, mivel

igen szépek és különlegesek. Élő virágfüzérekkel díszítik az

emberek önmagukat, a házaikat és temetéseken a ravatalokat.

Indiában a virágok gazdagsága és szépsége csodálatosan szép. 

Az ország lakossága az ezredforduló idején meghaladta

az egymilliárdot. Az egy négyzetkilométerre eső átlag a kína-

iakét is meghaladja, a főváros közel 8000 fő/km² aránnyal

világelső. A lakosság nagy része megapoliszokban zsúfolódik

össze. A legnépesebb Mumbai (1995-ig Bombay), de további

húsz nagyvárosnak van többmilliós lakossága. Az albániai

születésű, Nobel békedíjas Teréz anya és rendtársai (Szeretet

Misszionáriusai) látogatták a nyomortanyák lakóit

Kalkuttában, hogy „ha már nem volt részük emberhez méltó

életben, legalább a haláluk legyen emberhez méltó”.

A kézimunkát sok üzemben fiatal gyermekekkel végez-

tetik el (ezt nevezik „gyermekmunkának”). Alacsony kerese-

tükből gyakran ők tartják el a szüleiket és kisebb testvéreiket.

Az indiai közgazdászok a gyermekmunkát azzal mentegetik,

hogy jobb a semminél. Ezek a körülmények késztetik India

lakosságának tízezreit, hogy idegen földre menjenek, és ott

keressenek megélhetést. Az ország egyszerre csodálatosan

gazdagnak, bölcsnek, illetve elképzelhetetlenül szegénynek és

maradinak tűnik.  

A „hindi” szó eredeti jelentése szerint: víz, folyó, óceán.

Ezzel a szavukkal összefoglalják a hindu vallásosság lényegét.

A hinduizmus olyan hatalmas rendszer, mint az óceán.
1

Rendkívül összetett, olykor ellentmondásos nézeteket integ-

rál. Ez a sokféleség a hinduizmus legnagyobb előnye és egy-

ben legnagyobb gyengesége is. Bár úgy tűnik, hogy a hindi

nyelv lehetne – az 1500 körüli, használatban lévő belföldi

nyelv közül – a hivatalos nyelv, ezt mégis vitatják. Délen az

uralkodó nyelvjárás más (dravida), a vallás nyelve viszont az

ősi szanszkrit. Annak azonban nincs hivatalos írásmódja,

meghonosodása után sokkal később foglalták írásba. Ezért a

soknyelvű országban ma még az angol a hivatalos nyelv.

Megjegyezzük, hogy az egykori gyarmatosítók nyelvét talán a

legszebben beszélik a brit szigeteken kívül Indiában.  

A „hindi” mesterséges nyelv. A Köztársaság (bharat)

függetlensége óta igyekeznek terjeszteni. Az állami támogatás

ellenére a lakosság viszont nem fogadja szívesen. 
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Némelyik indiai nyelven a Szentírás már évszázadok óta

olvasható. William Carey (1761–1834) a Szentírást elsőnek

bengáli nyelvre fordította, melyet Bangladesben és Kalkuttá-

ban használnak. Tizenkilenc év alatt ezt még a szanszkrit,

marathi, pandzsábi nyelvű fordítás követte. A forrásként meg-

jelölt füzetben bemutatják a Jn 3,13–32 bengáli Bibliájának

egy lapját.
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Carey angolra fordította az ősi hindu iratok egyi-

két, egy védát is. Attól kezdve a hindu tudósok legmagasabb

fokú elismerését nyerte el. Az angol uralom szintén elismerte

rendkívüli nyelvészeti tudományát. 

Az indiai társadalom szélsőséges megosztottsága a védi-

kus irodalomhoz vezethető vissza. Bár törekednek megszün-

tetni hivatalos törvényekkel a régi szokásokat, eddig csak az

özvegyasszonyok elégetésének szokása szűnt meg teljesen. 

Az „örök vallás”

Az indiai emberek rend-

kívül bonyolult vallásukat

„örök vallásnak” („szanatana

dharma”) tartják,
3

amely

talán Krisztus előtt a 18. szá-

zadban keletkezett, vagyis

rendkívül régi. A keletkezési

hely nem India, oda az

„árják” vitték egy fél évezred

múltán. Hasonlóan ismeretlen

az alapító neve. A hinduizmus

személytelen, és ennek ellené-

re a legtöbb távol-keleti val-

lásnak az eredetét rejti.

Indiában, a világ legsűrűbben lakott hatalmas területű országá-

ban, a hinduizmus a többségi vallás. Az európaiakat azzal vilá-

gosítják fel, ha értetlenkednek, az Istenben vagy az istenekben

bizakodó hinduk: „Egy Isten, de sok az istenség.” Brahmán

(főisten), Szaraszvati (felesége), Visnu és Laksmi (a Visnu fele-

sége), Hanumán (majomisten), Ganésa (elefántisten). Ezeken

kívül van még megszámlálhatatlan név, gondolat, irányzat.

Soha nem vonakodnak befogadni egy újabb vagy másféle val-

lási irányzatot. Gátlás nélkül készek befogadni, követni min-

dent, mindenkit, csak mondjon valamilyen mantrát.
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Az „örök vallás” fogalom realitását abban ismerjük föl,

ha látjuk, hogy a hinduizmus, a buddhizmus és a taoizmus

valamennyi reformjaikkal a hinduistáktól vettek át döntő

jelentőségű tételeket.  

A szent om és az állam függetlensége

Az „om” szót lehetne egyszerűen „magnak” fordítani, de

jelképes értelme is van. Teremtő „rezgés”, ami mindig volt és

örökre marad. Ez a szimbólum három indiai írásjelből áll

össze, amelyek az A, U, M hangok jelei. (Tehát csak európai-

ak átírásában mutatkozik azonosnak az Operation

Mobilisation
5

rövidítésével.) 

Egyéni csendes áhítatnak felel meg a közös, ülve végzett

meditáció, ami azonos látványt nyújt a buddhisták és a hinduk

esetében. Rendszeres „szentbe-

szédeket” nem tartanak, a

tömegesen vagy csoportosan

felvonuló, kolduló szerzetesek

látványa annál gyakoribb.

Tudnak viszont roppant jelen-

tős beszédekről, különösen

Buddha személyéhez fűződő

tanításokról. Sziddharta Gau-

tama hindu herceg volt,
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egy

napon elszökött az otthoni

jólétből, elindult hosszú vándo-

rútjára, és egy fa alatt megvilá-

gosodott. Erre utal a Buddha

név. Hatvanéves korában – állí-

tólag romlott disznóhús fo-

gyasztása miatt – halt meg.
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„A megértéshez india-

inak kell lenni.” A hinduizmus

óriási gyűjtőrendszere meg-

annyi vallási vagy valláshoz közeli gondolatnak és hiedelem-

nek, a politeizmustól a monoteizmusig. Az európai ember a

hinduista vallásosságot áttekinthetetlen zűrzavarnak tartja, de

a brahminok (papok, az indiai kasztrendszer legmagasabb osz-

tályának tagjai) szerint minden teljesen áttekinthető, világos,

csak éppen „indiainak kell lenni” hozzá.

Hinduk és buddhisták Indiában békességben élnek.

Indiában a hinduizmus többségi vallás. Az Indiai-óceánban lévő

Ceylon (Srí Lanka) szigetére húzódott vissza „a tan”, ott őrzi a

hinajána irányzatot és a lakosság körében a dominanciáját.
8
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Három fő csoport van a hinduizmuson belül:
9

1. Visnu hívei, a négy karral ábrázolt istenség hívei a

vaisnavák.

2. Krisna követőinek neve: Rádha.

3. Siva tisztelői a saivák (önsanyargatók).

Siva az élet és halál ura, éppen ezért a legtöbben és leg-

többször hozzá folyamodnak. 

A legrégibb vallástörténelmi iratok a szanszkrit nyelvű

védák.
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Keletkezésük ideje Krisztus előtt 1200 körüli. Összes

irataik mennyisége igen sok, meghaladja a Biblia könyveinek

mennyiségét. A védák írják meg az imáikat és himnuszaikat,

amelyek között vannak hasonló tartalmúak. Vannak magasz-

tos erkölcsi tartalmú irataik és babonás ráolvasásaik. Található

bennük transzcendencia és indokolás az állatok imádatára.

Életigazságokat és naiv együgyűségeket éppen úgy megörökí-

tettek, mint az ételkészítés művészetét. Olyan olvasott ember,

aki az egész védikus irodalmat ismerné, aligha született a vilá-

gon. Az iratok régisége mégis becsülhető. 

A védák tartalma széles sávon tájékoztat az isteneket

magasztaló himnuszoktól, prózáktól, bölcs mondásoktól és

költeményektől a testiességig. (Hazánkban a triviális szöveg

vált közismertté obszcén ábráival.) Négy könyvük (könyv-

gyűjteményük):  1. Rig véda, 2. Száma véda, 3. Jajur véda és

4. Atharva véda. Néhány szavas jellemzést is megkockáztatva

mondjuk el az elsőről: a Rig véda eredetileg szanszkrit anto-

lógia, a tízkötetes angol szövegét a Buddhista Egyetem 2000-

ben magyarul is kiadta. Az ezernél is több himnuszból az

angol kiadás is csak 108-at közöl. Megértése nem csupán

nyelvi kérdés, hiszen az egyik írásban „örök életről” van szó.

Hogy lehet erről egyáltalán bármit írni a „nirvána” elfogadása

után? A Rig védához tartozó költői művek között különleges a

Bhagavad Gita, filozofikus és érzelmes versek óriási gyűjte-

ménye. Egy hazai olvasónak jelentős megterhelés a sokféle

név. Ezért minimalizáljuk a védikus csoporthoz fűzött ismer-

tetést: a Száma véda himnuszokat tartalmaz, általában az

énekléssel, zenével foglalkozik. A Jajur véda, melynek szent

szövegét egy 1914-ben kiadott angol fordításból olvashatjuk

(Yajur Veda), papok ünnepi teendőit írja le. Végül az Atharva

véda, aminek egyharmadát már a 19. században angolra fordí-

tották, különböző varázslatokat sorol fel betegségek ellen.

(Nem nagyon képzelhető el bármilyen élettani hatásuk.)

Ennyivel természetesen nincsenek kimerítve a védák, a

„négy könyv” kifejezés jelképes. Mögöttük kötetek viselik a

csoport nevét, és tízezeroldalnyi a terjedelmük. Egyik az

Upaniszádok, a védikus iratok nevezetes brahmánista gyűjte-

ménye. Mózes első könyvének logikáját követve ezzel lehetne

kezdeni a védákat, mert tartalma úgy tekinthető, mint a

Bibliában a Genezis. A főisten teremtette Manut, az embert.

Az ókori szerző az élet nagy kérdései mellett hangsúlyt helyez

az ember erkölcsi felfogására. A napi viselkedés döntései, az

önzés vagy az önzetlenség a tárgya. Ajánlásokat közöl, és azt

tartja, hogy elsősorban a lemondás segíti az embert.

Békességes életformát ajánl, ezáltal illeszkedik az egyén a

kozmikus rendbe. A beilleszkedés lényegében nem más, mint

az „örök élet”. 

A többi véda különböző célú és rendeltetésű gyűjtemé-

nyek rendkívüli tömege, és keletkezésük valószínűen évszáza-

dokat vehetett igénybe. Ezek szabályozzák a szerzetesi életet,

a különböző imákat és a filozofikus vagy éppen lírai verseket.

Eredeti angol kiadása szerint a szanszkrit antológia tízkötetes

gyűjtemény, de korlátozza a rengeteg szöveget az említett 108

(szent) számra. Európában arab számokról beszélünk, holott a

számsorunk indiai eredetű. Ott viszont a számsorhoz babonás

misztika fűződik („jelentések”).

A hinduizmus főistenének (Brahma) nevére utaló brah-

manizmus eredetileg kizárólag Indiában volt tisztelhető. A val-

lás gyakorlásának sok részlete fűződött helyi földrajzi körül-

ményekhez (például a szent folyókba merüléshez). Az

Indiából elvándorló és jobb életmódot remélő népek százezrei

mentek más földrészekre. Elsősorban az Egyesült Államokba.

Ugyanakkor határozottan megkülönböztették magukat az őket

befogadó keresztyénektől. Nem kívántak többé visszatérni, de

eredeti módon kívántak ünnepelni, ezért alkalmas szent helye-

ket alakítottak ki. A hinduizmus ezzel a lépésével vált világ-

vallássá. 

Az indiai vallásosságban ősi hiedelmek is megjelennek. A

hatalmas szubkontinensen eltérő hatások érvényesültek. Ezek

tükröződnek a természeti vallások motívumaitól az elvont ele-

mekig. Az indiai politeizmus eredetileg két természetes tagoló-

dás férfi és női istenségekre. Az istenek neme egyúttal az atya-

jogú, illetve anyajogú társadalmi rendszert (patriarchális és

matriarchális) tükrözi. A kettős tagozódás akár egyetlen falu

lakói között jelenik meg. Másutt mítoszok, mesés elemek
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magyarázzák meg a dominancia cseréjét vagy éppen a férfi és

női istenek egybeolvasztását. Más környezetben az állatok (ele-

fánt, bivaly, majom) részesülnek tiszteletben, de az antropomorf

túlvilági lények is. Torz arcú figuráikat Kínában szintén megta-

láljuk. A maharadzsák (népük „királyai”) iránti tisztelet foka

olykor az imádattal vetekszik. A szellemeket egyszerre tisztelik,

rettegnek tőlük, vagy éppen gyűlölik őket. Félnek a szellemek-

től, a varázslattól, sokat költenek azért, hogy a „rontást” levegye

róluk valamilyen varázsló. Hisznek különféle babonákban (jó

és rossz napokban). Állatokat tisztelnek, főleg az erejük vagy

az ügyességük miatt. Külön ipar az „elefántfestés”. A papok

szerint egy népies és egy filozofikus irányzatból tevődik össze

a hinduizmus. Az európaiak viszont úgy látják, hogy az egy-

mástól elhatárolható elemek megszámlálhatatlan tömegét ők

maguk sem ismerik. A zavaros, ellentmondásokkal spékelt

tanrendszer népszerű a hazájában, és ez elvándoroltak is

ragaszkodnak hozzá. 

A kasztrendszer

A hindu társadalom sajátossága a kasztrendszer. Egy

őstörténeti tanítás szerint Brahma (a főisten) az első ember

(Manu) testrészeiből teremtette az alábbi kasztokat:   

1. papok, értelmiségiek (brahminok),

2. katonák és uralkodók (ksatriják),

3. földművesek, iparosok, kereskedők (vaisják),

4. a súdrák és az „érinthetetlenek” vagy kaszton kívüliek.

A hinduizmus által elnyomott és „érinthetetlen” százmil-

liók előtt megnyíltak az iskolák, újabban. Ez nem valamilyen

felzárkóztatási program. Akinek ugyanis a kiváltságosok sorsa

jutott, annak nem kell tanulnia, sem dolgoznia. A páriák sze-

rezhetnek diplomát, szakmai képesítést, de a társadalmi hely-

zetük változatlan marad. Most híre kelt, hogy a társadalmi fel-

emelkedés lehetőségétől örökre elzárt páriák tömegei fontol-

gatják nemzeti vallásuk elhagyását, és a csatlakozást a

keresztyén vagy esetleg a buddhista világvalláshoz. A köz-

ponti kormányzat törvénybe iktatta a kasztrendszer tilalmát,

csakhogy ezt ritkán tartják be.

A víz megtisztító ereje

Számos helyi ünnepen kívül vannak országos ünnepeik,

és ezek között olyanok is, amelyek nem ismétlődnek éven-

ként, csak ritkábban. Ilyenkor a négy „szent folyójuk” vala-

melyikéhez óriási tömegben zarándokolnak, hogy lemossák

magukról a testi-lelki szennyet. Milliók utaznak a megtisztu-

lások helyére. Ez a hinduk nevezetes vízkultusza. A folyók

partjain ünnepi szertartással merülnek az emberek vízbe száz-

ezrével, tudva azt, hogy a bemerüléssel minden bűnüktől meg-

tisztulnak. A halottakat is a folyókban mossák le, és a nedves

holttesteket a virágos máglyára rakva elégetik a parton. Sajnos

a víz beszennyeződhet, és a hívők ebből a fertőzött folyóvíz-

ből isznak, és ezzel rendkívüli veszély zúdul rájuk. Egy-egy

ünnepség után tömegesen irtja őket a járvány. 

Az európai higiénia ismeretlen. A rituális tisztaságot

viszont gyakorolják. Az ételeiket mindig jobb kézzel fogyaszt-

ják, ballal pedig „alacsonyabb rendű műveleteket” bonyolíta-

nak le. Azt is meghatározzák, hogy a szennyet, piszkot, hulla-

dékot milyen távolságra kell lakásuktól elhurcolni. Tisztasági

megfontolásból nem létesítenek a lakásukban vízöblítéses

illemhelyet. Az egyik ok, amiért a „szent állatokat” tisztelet-

ben tartják és még nagyvárosaik utcáin is kószálhatnak, bizo-

nyára az, hogy elfogyasztják a még felhasználható élelmisze-

rek hulladékát, ami gyorsan romlik, hiszen az ország nagy

része a szubtrópusi éghajlathoz tartozik.  

A jógik és a guruk

A hinduizmus két képviselőjét ismerik jól Európában,

az egyik a „különleges képességekkel” rendelkező, legtöbb-

ször csont és bőr, önmagát gyötrő koldus, a jógi. A másik

pedig a jól táplált, bölcs guru (a szó tanítót jelent). A jógá-

záshoz a két orrlyuk szerint kell szabályozni a lélegzetvételt.

A jógagyakorlattal az ember szelleme úrrá lesz a testén, és

ezzel természetfeletti dolgokra lesz képes (szöges padra fek-

szik, eltemetteti magát és újraéled, szánalmasan sovány tes-

tén átmehet akár egy úthenger). Csodálják az európaiak, de

elfelejtik, hogy mindez egy hindu istentisztelet része. Akik

tehát bármilyen célból folyamodnak a jógagyakorlathoz,

elkötelezik magukat a hinduizmushoz. A jógázás ajánlói min-

dent megtesznek, hogy a lélegzetvételi gyakorlat helyet kap-

jon a napi időbeosztásban. Ezzel egészségüket vélik javítani.

Nem gondolnak azzal sem, hogy a legtöbb jógi viszonylag

rövid életű. A guru (mester) szellemi vezető és tanácsadó.

Egyben jóstehetség, tudja a csillagzatok szerencsés helyzetét.

Lapos általánosságokat mond, hogy később magyarázható

legyen, bármi történik. Míg a jógi koplal és gyötri a testét,

addig a guru komoly haszonra és jelentős súlytöbbletre tesz

szert. A hatalmas vállalatok Amerikában és Nyugat-

Európában állítólagos tehetségüket és titkos bölcsességüket

veszik igénybe. 

Rabindranath Tagore (1861–1941), a balatonfüredi szív-

kórházban, hazánkban tartózkodó (1926) indiai nagy költő

bramhó (egy istent hívő) volt. (Nem a Brahma, Visnu és Siva

három főisten kultuszát követte.) Serdülőkorától haláláig írt

verseket. 

Gandhi, a Nagy Lélek. Az Angliában ügyvédi diplomát

szerzett Mahatma Gandhi
11

(1869–1948) elítélte az erőszakot,

és létrehozta világra szóló tanát, az ellent nem állást (ahimsa).

Elsősorban az erőszakos, kényszerítő gyarmatosítás iránti

ellenszenv élt a lelkében. 

Sajnos az ahimsa gondolata megváltozott. Az indiai kor-

mány katonai erővel torolta meg a szomszédos államokon az

Indián esett sérelmeket, és ma már politikai eszköztárában

szerepel a hadrendbe állított elrettentő atomfegyver. Az indiai

kormány mint nukleáris hatalom politikai retorikájába bevon-

ta a fenyegetést. Mindez erősítette nemzetközi tekintélyét, de

módszerei ugyanazok, mint amelyeket a keresztyén gyarmato-

sítók szemére vetett, régebben. A belpolitika sem nélkülözte

az erőszak, sőt az orgyilkos merénylet eszközét. Rövid idő

alatt három miniszterelnök esett áldozatul Indiában a tömeg-

ből előlépő merénylők miatt, akik kihasználták a megfékezhe-

tetlen tömeg tolongását a politikus körül.

Az angol gyarmatosítás óta harcolnak a keresztyén misz-

szió ellen. Gandhi a keresztyénség elleni bírálatát így foglalta

össze: „Jézus Krisztus tanítása csodálatos és igaz, de a

keresztyének nem tartják be és nem is figyelnek rá, legfeljebb

vasárnaponként.” Szerinte nagy szükség lenne „hétköznapi

keresztyénekre”. Egy római katolikus forrás Gandhiról írja,

hogy naponta olvasta az evangéliumot, de nem lett keresztyén,

és ez a keresztyénség legsúlyosabb bírálata.
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Jézus Krisztus és India. Nem arról szól ez a bekezdés,

hogy a külmisszió mennyire hatékony Indiában, hanem arról,

hogy ők mit mondanak Jézus Krisztusról. Az Újszövetségben

Jézus Krisztus Egyiptomba menekülése, gyermek- és ifjúkora,

körülbelül 30. évéig, mindenki előtt rejtély. Ezt az időt vagy

ennek egy jó részét a Megváltó – szerintük – Indiában töltöt-

te. Azzal érvelnek még, hogy tanításában vannak a védákkal

párhuzamos részletek, és ezt tudatosan az újszövetségi írás-

magyarázat ellen fordítják. A védák roppant mennyiségű szö-

vege valóban tartalmazhat olyan részleteket, amelyek akár

Jézus Krisztus szavai is lehetnének, de erre hiteles bizonyíték

nincsen. A keresztyénség soha nem foglalkozik olyan dolgok-

kal, amelyek nincsenek benne az Újszövetségben. A csodaté-

telei ellen tiltakozó farizeusok, a zsidók örök ellenkezése az

indiai fakírokkal. Ez részben igaz. Az annyira nyilvánvaló

ellentét, mint az újraszületés és az újjászületés a szemükben

nem lényeges. 

A keresztyénség megvetése

India lakossága egyébként nem vitázik a keresztyén taní-

tással. Akár el is fogadnák, hiszen oly sokfélét elfogadtak már.

A kifogásuk a keresztyének etikai magatartását sújtja. Ezért

megvetik a keresztyén vallást. A keresztyének maguk sem

veszik Jézus Krisztust komolyan – állítják. A fokozatos angol

gyarmatosítás a 18–19. században a kegyetlen elnyomás idő-

szaka volt, a lázadások véres megtorlásával és India kifosztá-

sával. Hogy mennyiben volt oka mindennek a keresztyénség,

az hosszasan tárgyalható. A

nép elnyomását, lenézését és

kizsákmányolását összekap-

csolják a keresztyénséggel.

Legkevésbé talán a déli Kerala

államban, ahol a 33 milliós

lakosság megközelítően 20%-a

keresztyén, miközben az indiai

átlag mindössze 2,3%.

Egyes szövetségi álla-

mokban Jézus Krisztus tanítása

iránt nagy az affinitás, másutt

viszont keserű és nagyon erős

ellenállás tapasztalható. Eltérő

nézetek, kifejezések, tettek,

szokások teszik előre ki nem

számíthatóvá a keresztyén

ember fogadtatását. A fiatal

hindu értelmiség nagy része

vallásosság tekintetében telje-

sen közönyös, más része pedig

a keresztyén misszió iránt

ellenszenves, és az állam füg-

getlenségének állandó veszé-

lyeztetésével vádolja az ott élő vagy külföldi keresztyén kül-

misszionáriusokat.

Krisna tisztelete képezi az egyetlen dél-indiai vallást,

amelyik missziózik a széles világon, hazánkban is. Mi a

Krisna-tudat? – A beavatott válasz „egyszerűen” ennyi:

„Krisna a teljesség, a tökéletes tisztaság, minden.” A felekezet

a védikus korok nézeteire épül, és természetesen a hinduiz-

musban jelen lévő irányzatok egyike. Az ezerszer elismételt

„Hare Krisna” kiáltozás varázsige, nem imádság, ahogy leg-

többen gondolják. A Krisna-tudatúak nemzetközi formáját

1966-ban alapították, és 20 évvel később már megjelentek

hazánkban. Van templomuk Budán, ahol hajnaltól mondják a

mantrát, és ütemesen táncolnak. Az Állami Egyházügyi

Hivatal utolsó rendelkezései egyikével, 1989. június 28-án

elismerte a Krisna-tudatú Hívők Közösségét. Somogyvámo-

son 1995 nyarán létrehozták a Krisna-völgyet, lakóteleppel és

szent tehenekkel. Hírlik, hogy már tízezres létszámot értek el.

Ott termelik meg a vegetáriánus étrendjükhöz szükséges ter-

mékeket. Az ott élők valamennyien vegetáriánusok, de

Indiában nem minden hinduista növényevő. 

III. A buddhizmus

Elgondolkodtató az egyik amerikai folyóirat szerkesztő-

inek nyilatkozata: „Az Egyesült Államokban több keresztyén

válik évente tibeti irányzatú buddhistává, mint Tibetben bárki

keresztyénné”.
12

Az úgynevezett hinajána hivatkozik a therevada buddhis-

ta irányzatra, bár liberálisabb.
13

Hogy mennyire békességesek,

látható, hiszen Srí Lankán egy-két éve zárult le egy 26 éves pol-

gárháború. Burmában szintén polgárháborúval zárult a múlt

század. A kisebbségeket több állam elnyomja, és több államban

gyakorolják a halálbüntetést. Ki kell mondanunk tehát, hogy

„elvileg” nem támogatják ugyan a buddhisták az erőszakot,

kímélik a férgek életét, ám az életükért aggódó emberek ilyen

megkülönböztető kegyre ne számítsanak közöttük
14

.

A buddhisták emberségéről nem túl lelkesen nyilatkozik

a Pető Intézet nyugat-európai munkatársainak egyike. A svéd

egyetem Thaiföldön, sérülten született gyermekek segélyezé-

sére szakosodott. A konduktorok lehetőségük szerint igyekez-

nek a mozgásukban korlátozott gyermekeket mozgásképessé

tenni. Bár soha nem válik összehangolttá a mozgásuk, de

nagyon sokat javul. Hazájukban viszont úgy gondolják, hogy

azok a gyermekek, akik így születtek, előző életük megérde-

melt büntetését hordozzák, ezért a szüleik nem törődnek velük. 
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Hazánkban az állam 1991. szeptember 1-jével ismerte el

42-ik vallásnak (nem egyháznak!) a buddhistákat. Igyekezetü-

ket tanúsítja, hogy egy fél hónappal később megnyílt a budd-

hista főiskola, amely két évtizeddel később egyetem. Céljuk a

személyiségépítés, nem ismeretek közlése. Azt mondják, hogy

az igazi tudás nem megszerezhető, hanem belülről kiáramló. A

zen és a tibeti mahajána buddhista irányzat közösen vezeti ezt

az intézetet, amit ők így neveznek: „A Tan kapuja”. A szám-

űzött dalai láma, a tibeti főpap szintén járt hazánkban. Az

Albrecht Dürer Imádkozó kezek című tartását másoló gesztus,

a többszöri hajlongás a barátságot és a tiszteletadást jelzi.

Ezzel jött ő is hazánkba, és félig ruhátlan felsőtestét koronázó,

mosolygó arca népszerűvé vált.  

Nepálban a buddhista állam befogadta a jótevő és segí-

tő keresztyén misszionáriusokat. Hangoztatják, hogy meny-

nyire befogadóak, készségesek. A befogadás szép erény, de

ott ezt inkább a szükség diktálja. A betegek gyógyítását szin-

te teljesen keresztyén orvosok végzik. A magyar reformátu-

sok Dobos Károly lelkész kezdeményezésére évtizedek óta

rendszeresen támogatják az ottani leprás betegeket. 2000

októberében Peter Harwood és két társa kitüntetést kapott a

nepáli királytól, aki egy fedél alatt lakik a buddhista papok-

kal. Ki értheti, hogy a kitüntetés átadása után valamennyi

európai orvos-misszionáriust felszólítottak az ország 24 órán

belüli elhagyására?
15

Japánban a zen-buddhizmus irányzata erősödött meg, és

ez az irányzat létszámát tekintve az ország vallási palettáján az

első helyen áll. Legfőbb erényének tartják, hogy „befogadó”.

Jézus Krisztus maga is Buddha, kívüle van néhány magyar

szentjük, és egy kis emberséggel bárki azzá válhat, ha híre kel

becsületességének, hősiességének vagy humanizmusának. A

befogadás azonban semmit sem változtat azon, hogy „Japán a

japánoké”. Például senki sem lehet kettős állampolgár. Még

azzal is várnak, hogy egy európaival kötött házasságból szüle-

tett gyermek milyen állampolgár legyen, ha eléri felnőttkorát.

A fennmaradó tartózkodásnak igazi oka talán nem a vallás,

hanem a borzalmas, kettős atomtámadás. 

Tibet buddhista vallási irányzata a Himalája hegyvidéki

államaiban (Nepál, Bhután, Szikhim, a magas hegyvidék lako-

sai), néhány kisebb, független nép az Orosz Föderációban

(Kalmukföld, Burjátföld) területén terjedt el. A mongolok

között többmillió követőjük van. A három fő ágazat: Hinajána

(kis szekér), Mahajána (nagy szekér), Vadzsrajána (gyémánt

szekér). A tibeti és mongol nép vallása lámaista buddhizmus,

a „gyémántszekér” ágazathoz tartozik. A láma a kolostori

szerzetesség elöljárója. A legfőbb vezetőjük a dalai láma, aki

Tibet kínai megszállása óta önkéntes száműzetésben él. Tibet

fővárosában, Lhasszában egy hegyoldalra épült fel a világ leg-

szebb épületeinek egyike, a Potala palota, a dalai láma téli

rezidenciája, amely 1959 óta nélkülözi megistenült lakóját.

Egy másik kolostor vezetője, a kínaiakat támogató Pancsen

láma szintén Lhasszában lakik. A tibeti fővárosban ezerszám

élnek buddhista szerzetesek, akiket korai gyermekségüktől

nevelnek, közösségi szellemben, szigorú rend szerint.

Ruházatuk, napi táplálékuk, munkájuk, meditációik és a tanu-

lás rendkívül megerőltető, de elviselhetőnek minősül. 

A tibeti lámák a magas hegyeken imazászlókat helyez-

nek el. Helyettük „imádkoznak” szüntelenül az utak mentén

elhelyezett imamalmokkal. A kezükben is forgatnak hasonló

eszközöket. A forgó hengereken faragott ábrák, díszek, felira-

tok és jelmondatok. A kolostorokban több évszázados szala-

gokra írt mondásokat, tanításokat őriznek. A zárkózott kolos-

tori életmód bevált tradíció. 

Mint tudjuk, a buddhizmus maximálisan védi az életet,

ezért nem fogyasztanak húst. Ezt az északi, állattenyésztőknek

meg kellett változtatniuk, hiszen nincs dús termés a földjei-

ken, és nem is terem kellő mennyiségben. A tej és a levágott

állatok biztosítják a fő táplálékot. A buddhizmus engedékeny

volt, és nem minősíti a haszonállatok levágását életellenes

cselekedetnek. 

Némelyik Buddha mellén ott találjuk az Európában igen

rossz emlékű horogkeresztet, az ő nyelvükön szvasztikát. Egy

budapesti orvos magyarázata szerint: „A szvasztikát Hitler

ellopta tőlünk.”
16

Más ősi vallásokban ez a „napkerék” jelké-

pe. Roppant bonyolult (ezoterikus) magyarázatok fűződnek

hozzá. Náluk a 8-as szent szám, és a tört részei szintén. A

szvasztika négy megtört ága Indiában a négy szent folyót is

jelképezi, állítólag. 

A buddhizmus ateisztikus, mivel egy mindenható

Istenről nem beszél. Buddha – mint megvilágosodott – sze-

mély megistenült, számos újabb földre születése van. A

mosolygó, joviális alak többféle pozícióban, de legtöbbször

„lótuszülésben” látható kisebb-nagyobb és óriási szobrok for-

májában (van álló és fekvő szobra). Egyik szentélyben egy-

szerre ezer Buddha-szobor található, de másutt van olyan

hatalmas szobra is, amelyhez rengeteg lépcső vezet egy hegyi

szentélyben. 

A nirvána és az újraszületés (lélekvándorlás)

A nagy ázsiai filozófiák és természeti vallások egyálta-

lán nem foglalkoznak a halál utáni léttel, a lélekkel, az üdvös-

séggel, a tisztítótűzzel, a kárhozattal vagy a mennyországgal.

Sajnos, a keresztyén tanítást egyre kevesebben ismerik, ezért

mind többen választják a reinkarnáció hamis „reménységét”,

titkon arra gondolva, hogy életüket megismételhetik egy újabb

születés után. Az evangéliumi „újjászületés” tanítását Illés

próféta újraszületésének téves feltételezéséből vezetik le

egyezés kimutatása végett a buddhistákkal. Ezzel a hamis

magyarázattal bibliai alapot „fedeznek föl” a tanításukhoz.

Pedig mindez csupán Jézus Krisztus újjászületésről mondott

szavainak erőltetett félremagyarázása. Buddhista és keresz-

tyén dialógus esetében minimalizálják a különbséget az újjá-

születés és az újraszületés között. 

Az újraszületés (reinkarnáció) az ázsiai világvallások sze-

rint az ember többször ismétlődő élete, a halál után újraszületés

árán körforgásszerű (karma). Az európaiak úgy értelmezik az

újraszületést, hogy újra élnek, és az milyen jó lesz.

Megismétlődik egy szerencsés földi lét, élvezetekkel, sikerek-

kel, kalandokkal. Buddha szerint az élet kín és szenvedés. A

néhai ember büntetése az újabb földi lét. A hinduizmus és a

buddhizmus „mennyországa” a nirvána, a végleges megsemmi-

sülés. A buddhista gyermekek mesekönyvében megszólal az

újszülött Sziddharta (Buddha), és kijelenti, hogy megszabadíta-

ni jött az embereket a szenvedésektől. Az erényes földi élet jutal-

ma az, hogy többé nem kell újraszületnünk. A buddhizmusnak

és a hinduizmusnak nincs ettől magasztosabb ígérete: Többet

nem fogsz szenvedni! Az újraszületés (reinkarnáció vagy lélek-

vándorlás) és a karma a hinduizmus és a buddhizmus közös

tanítása. A karma a sors, a nirvána a végkifejlet, amihez a földi

élet minden vágyát, kívánságát és reménységét fel kell számol-
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ni, ki kell oltani. Bele kell zuhanni egy teljesen kilátástalan sem-

mibe. Ezzel a gondolattal csak az a kétségbeesett ember képes

megbékélni, aki egészen bizonyosan tudja, hogy csupán szen-

vedés vár rá az életben és semmi öröm. 

A buddhisták azzal dicsekednek, hogy mennyire békés,

befogadó a vallásuk. A keresztyének történelmét vérrel írták,

de ők még a férgek életét is kímélik. Szerzeteseik kis szűrőt

hordanak magukkal vándorlásaik közben, hogy ivóvizüket

megszűrjék, nehogy egy parányi élőlényt gondatlanul meg-

igyanak. 

Miközben ezt a békeszerető, élőlényeket, a környezetet

kímélő vallást tanulmányozzuk, megkísért a gondolat, hogy a

buddhizmus pozitívabb a keresztyénségnél! Egyesek azonban

tudják, hogy ez csak írott szó. Nepál fővárosában, Katman-

duban, 2001. június 2-án a herceg lemészárolta családja tizen-

egy tagját, mivel ellenezték a házasságát. Végül öngyilkos lett

ő maga is. 

A buddhisták házában valamelyik szoba egyik sarkát

díszítik friss virággal, Buddha képével, és reggelente énekel-

nek a tiszteletére. A dallam szokatlan európai füleknek, de a

hosszú sárga viaszgyertyák lángja, füstje, a kezek tartása, a

hajlongás sejteti, hogy reggeli „áhítatot” tart a házigazda. Erre

mindig van ideje, mert hitük szerint a kihagyás a túlvilág

haragját váltaná ki. A házi oltárok finom faragványokkal, hím-

zésekkel, képekkel díszesek. Természetesen attól függ min-

den, hogy a család helyzete mit enged meg. 

Ahhoz, hogy az ember a nirvánába kerülhessen, ki kell

oltania minden vágyat, kívánságot a gondolataiból. Ha semmi-

re sem vágyik, semmivel sem számol egy ember, annak követ-

kezménye csak tunya tehetetlenség lehet – az európaiak szerint.

A két nagy ázsiai tanításnak mégis ez a kiindulópontja. A szen-

vedés egyetemes. Az újraszületés büntetésétől csupán a „meg-

világosodott” (bodhiszattva) ember menekülhet. A menekülés

célja viszont a megsemmisülés. Kőrösi Csoma Sándor magyar

tudóst ebbe besorolták. Arról vitatkozni lehet, hogy bármelyik

magyar kelet-kutató megtartotta-e ragaszkodását a keresztyén-

séghez avagy az európaiságához. Hogy az elméleti és filozófiai

kérdéseket mennyire teszik megismerhetővé a körülmények és

az emberi igyekezet, sok feltétel befolyásolhatja.  

Délkelet -Ázsiában nagyon tisztelték Buddhát mint val-

lásalapítót. Írásait számtalan kolostorban és templomban őriz-

ték a művelt buddhisták, akik foglalkoztak a bűn és bűnösség

kérdésével. Különös értéknek minősültek a régi dokumentu-

mok, amelyekben Buddha sorai álltak. Egy Tunhuang közelé-

ben lévő barlangból régi próféciák kerültek elő. A szöveg kiol-

vasása után el is nevezték ezeket Jézus-szútráknak.
17

Az evan-

géliumi hívők számára nem elhanyagolható ez a szöveg.

Buddha mondta, mielőtt még az Úr a földre érkezett volna,

úgy ötszáz évvel előbb. Egy thaiföldi keresztyén lelkész írta le

a következő megszívlelendő történetet az iratokról, Buddha

szavai után levelében:

„Édesapámtól kaptam egy buddhista iratról készült

másolatot Chiang Maj”, az északi régi főváros tiszteletben

lévő templomának iratai közül. Egy hosszas papírcsíkon meg

volt örökítve Buddha egyik próféciája. „Egy indiai brahman

történetesen megkérdezte Buddhát, miként juthat bűnbocsá-

nathoz. Buddha megmondta neki, hogy ő nem tudja megsza-

badítani a bűneitől. Teljesen mindegy, hogy hány törvényt

igyekezett betartani vagy mennyit imádkozott. Annyira súlyo-

sak a bűnei, hogy bármennyire törekszik lemosni, nem jut

bocsánathoz, még ha esetleg tízszer is újraszületne. Akkor a

brahman Buddhától érdeklődött Mettájá, egy buddhista meg-

váltó felől. Buddha erre azt mondta: Jön majd egy Mettájá,

akit megsebeznek mindkét kezén és lábán, meg az egyik olda-

lán. Homlokát tövisekkel felsebzik. Ő lesz az »Arany evezős«,

aki átvisz téged az égbe, és ott megtalálod a három-egy-Istent.

Az égből jön majd egy Szellem, aki beköltözik a szívedbe. Álta-

la le fogod küzdeni a négy és a nyolc égtáj felőli ellenségeidet.

Akkor hagyj föl majd az ősi, régi utak követésével!”

Az igazi megváltó, aki sebeivel szabadít meg minket

bűneinktől, Jézus Krisztus. A „megvilágosodott” Buddha föl-

ismerte Jézus Krisztusban, hogy képes az ember bűneit meg-

bocsátani. Ha hihetünk a régi kézirat hitelességében, akkor

nyilvánvaló, hogy Buddha elismerte ezzel a saját megváltó

képességeinek korlátjait.
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