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– Mit tartanak a mai Indiában Tagore és Gandhi örökségé-
ről? Hogyan emlékeznek rájuk? 

– Tagoret ma is igen nagy becsben tartják Indiá-
ban. Születésének százötvenedik évfordulója alkal-
mából nagyon sok rendezvénnyel idézték fel sze-
mélyiségét és muta! ák be alkotásait. Magas rangú 
emlékbizo! ságot hívtak létre az események szer-
vezésére. Tagore születésnapján, a májusi központi 
rendezvényen dr. Manmohan Szingh miniszterel-
nök úr személyesen emlékeze!  meg róla. Nemcsak 
odahaza, hanem – ahogyan Magyarországon – kül-
földön is számos ünnepi esemény volt. Szeptember 
16–17-én például Balatonfüreden ünnepeltük egy 
kétnapos indiai rendezvénysoroza! al az évfordulót, 
amelyen magam is o!  voltam.  Nagy sikerű kiállítás 
is nyílt Tagoreról: festményei másolatait is megte-
kinthe! ék az érdeklődők, és indiai táncegyü! es is 
fellépe! . A Nobel-díjas költő születésnapjára egy 
különleges emlékkötet is megjelent, amit Indiából 
Magyarországra küldtek. Balatonfüreden ezt is be-
muta! am, s átadtam a szervezőknek. 

Gandhi október 2-ai születési évfordulója Indiá-
ban minden évben munkaszüneti nap. Őt a függet-
lenség és a mai indiai állam édesapjának tekintjük.  

Mindke! ejük gondolatai elevenen élnek a mos-
tani nemzedékekben is. Gandhi különösen fontos 
szerepet tölt be, hiszen tanításai napjainkig is ve-
zető alapelveknek számítanak, rendkívül értékesek 
számunkra. Az erőszakmentességet és a szeretetet 
hirde! e, s ezek most is ugyanolyan kulcsfontossá-
gúak, mint az ő korában voltak. Egy példa rá nap-
jainkból Anne Hazari, aki a korrupció veszélyeire 
fi gyelmeztetve, az ellen küzdve, Gandhi módszereit 
alkalmazva lép fel Indiában. 

– Indiát a vallási és nyelvi sokszínűség jellemzi. Ho-
gyan érik el az eltérő kultúrák békés együ# élését?

– India egyik legkiemelkedőbb értéke ez a nyelvi, 
kulturális és vallási sokszínűség. Ezért alkotmányos 
és törvényi garanciákkal biztosítjuk megőrzését, 
gazdagodását, a kölcsönös toleranciát. Hazánk-
ban minden vallás megtalálható. A négy, Indiában 
születe!  – a hindu, a dzsainizmus, a szikhizmus, a 
buddhizmus – melle!  olyan világvallások is, mint a 
zsidó, a keresztény és az iszlám. Nagyon nagy becs-
ben tartjuk és tisztelünk minden egyes vallást az or-
szágban. Bárki szabadon gyakorolhatja a vallását. 

India huszonnyolc államból és hat szövetségi te-
rületből áll. Mindegyikben más népcsoportok élnek. 
Szabadon élhetik meg kulturális szokásaikat, őriz-
hetik, fejleszthetik hagyományaikat. A sokszínűség 
a kultúrában is biztosíto! . Aki Indiába látogat, maga 
is láthatja a különböző táncokat, öltözködési szoká-
sokat, megtapasztalhatja az igencsak eltérő étkezési 
szokásokat is. 

Indiában huszonegy hivatalos nyelv él. Bárki, 
bármikor, bármelyiket használhatja hivatalos ügyei 
intézésekor. A parlamentben is ezek közül bárme-
lyiken felszólalhat. Az állam támogatja és biztosít-
ja polgárai számára ezt a sokszínűséget, s őrködik 
fennmaradásán. 

– Hogyan valósulhat meg ez a gyakorlatban? 
– A huszonegy nyelvnél is többről van szó! Indi-

ában közel háromszáz nyelvet és mintegy kétezer 
dialektust beszélnek. Az alkotmányban ezek közül 
szerepel huszonegy, mint hivatalos nyelv. Mivel In-
dia hat-hétezer éves múl! al létező állam, történelme 
során a lakói mindig megoldo! ák, hogy valahogyan 
tudjanak egymással kommunikálni. Eddig soha 
nem volt vele gond.

– Nagykövet úr milyennek látja hazánk és India jelen-
legi kapcsolatait?

– Az indiai-magyar kapcsolatok nagyon gyümöl-
csözőnek mondhatók. Folyamatosan erősödnek, kü-
lönösen a kulturális területen. Ezt a tavaly novem-
berben a nagykövetség épületében megnyílt indiai 
kulturális központ is gyönyörűen példázza. Egyik 
jelképe annak, hogy az indiai-magyar kapcsolatok 
milyen jól fejlődnek. Delhiben 1976 óta működik 
magyar kulturális központ. Mindkét helyszínen 
rendszeresek a kulturális események, a kiállítások, a 
színházi fellépések, amelyek nagyon sokszínű prog-
ramot kínálnak a kedves érdeklődőknek. Magyar-
országon többszöri alkalommal hirde! ünk indiai 
kulturális napokat, heteket. Ilyen fesztivál volt már 
Egerben, Balatonfüreden, Debrecenben, Szegeden 
és Győrben, de most a közeli hetekben készülünk a 
kecskeméti és nagykanizsai indiai kulturális napok 
megrendezésére.

– Hányan vannak, mivel foglalkoznak, hogy érzik ma-
gukat a hazánkban élő indiaiak?
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– A Magyarországon élő indiai csoport, nagyjából 
százötven főből áll, tehát nem igazán népes csoport. 
Némelyek vegyes házasságban élnek, magyarokhoz 
mentek férjhez, vagy magyar nőt ve! ek feleségül. 
Foglalkozásuk szerint legtöbben az információtech-
nika területén, valamint a bankszektorban dolgoz-
nak, nemzetközi cégeknél. A magyarokkal, ahogy 
elmondták, rendkívül jó a kapcsolatuk, semmilyen 
problémáról nem értesültem. Jól érzik magukat 
Magyarországon. Van egy ernyőszervezetük, a Ma-
gyarországon élő Indiaiak Közössége, amit maguk-
nak hoztak létre, hogy ápolhassák egymással kap-
csolataikat, közös programokat, eseményeket, talál-
kozókat szervezhessenek. Nemsokára a diwalit fog-
ják ünnepelni, ami Indiában az egyik legnagyobb 
vallási ünnep. Nemcsak a hindu, hanem a szikh és 
a dzsainista vallás követői is megtartják, egyú! al 
hivatalos állami ünnep is. A budapesti kilencnapos 
ünnepséget ez a szervezet hozta tető alá. 

– Ha már i#  tartunk, engedjen meg egy személyes kér-
dést: Nagykövet úr, hogy érzi magát Magyarországon? 
Ha máshová szólítja majd a munkája, visszalátogat-e 
hozzánk?

– Szeretek Magyarországon élni. A magyar embe-
rek nagyon barátságosak, kedvesek. Egészen biztos, 
hogy látogatóként visszatérek majd ide akkor is, ha 
már máshol dolgozom. A magyar emberek érdek-
lődése és szeretete az úgyneveze!  indológia iránt 
nagyon nagy. Számos közvetlen tapasztalatot sze-
reztem arról, hogy mennyire érdeklik őket az indiai 
hagyományok, táncok, és a kultúra más területei.  
Emia!  is nagyra tartom a magyarokat.  Sok barátom 
él i! . Ez is mindenképpen visszacsal majd ide. Ha 
visszajövök, remek alkalom lesz majd találkozni ve-
lük, s feleleveníteni a kedves élményeket. 

– Köszönöm az interjút.
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