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Megérkezés Gandhihoz

Virradatkor találunk rá a kis telepre. Szikkadt mező középén alacsony sár
kunyhó áll, jól ílleszkedve a tájba. Bejárata nyitva.

A küszöbön apró, félmeztelen öregember ül aszalmatető eresze alatt: Gandhi.
Int nekem - igen, nekem! - maga mellé ültet és rám rnosolyog, Beszél - nem
másról: rólam - és kérdezősködik, ki vagyok, mít csinálok, mit óhajtok. És én
nyomban ráeszmélek, hogy nem vagyok senki. nem csináltam soha semmit, és nem
vágyom másra, csak arra, hogy itt maradhassak az árnyékában.

Előttem van az egyetlen ember, aki korunk sivatagában némi lombot mutatott.
Aki ismeri a szeretet kemény, gyémántfényű törvényét. A fegyvertelenek kapitánya,
a páriálc atyja, aki a szentség isteni jogán uralkodik. Azért jött, hogy megmutassa
nekünk a tökéletes Artatlanság erejét a földön. Hogy bebizonyítsa: az ártatlanság
megállíthatja a gépeket, szembeszegülhet az ágyúkkal, megingathat egy bírodalmat
Azért jött, hogy elhozza a változtathatatlan túlvilágnak ezt a hírét.

Mi keresztények míndíg is ismertük ezt az igazságot. De olyan tehetetlen
maradt köztünk, olyan sajátosan ellentétes mindazzal, amit a világ és az emberek
tanítottak, hogy nem tudtunk mit kezdeni vele. A templom falai közt és a szivünk
mélyén őriztük. Neki, a hindunak kellett eljönnie, hogy megtanítson arra, amit
rnindíg is tudtunk.

ts míg az öregember faggat és mosolyog, én hallgatok és igyekszem visszanyelni
a könnyeimet.

Reggel hét óra, az első séta ideje. Ha akarom, elkísérhetem; de ne vegyem
zokon, ha egyedül azzal a fiatalemberrel foglalkozik majd. aki azért jött hozzá
egyenest Travancoreból, hogy beszámoljon neki a falu eseményeiről és utasításo
kat kérjen tőle. Hármasban indulunk útnak. Jobbjára enged, de a jövevény felé
fordul.

Fürgén .lépked a homokos ösvényen. Kezében hosszú bambusz. Kopaszra be
retvált feje födetlen, felsőteste csupasz, övet nem hord, ruháját lába közt veti át.
Ilyen, vagy majdnem ilyen öltözékben jelent meg a Buckingham-palotában is,
hogy kezetfogjon a megboldogult angol királlyal.

Nem csupacsont soványság, inkább apró és hajlékony, fiatalos finomságú alkat.
Bőrének színe antik elefántcsontra emlékeztet. Egyáltalán nem szép: tar koponyája
mellett elállnak nagy fülei, fogatlan szája fölött bezúzott orr, rnely, ha töpreng, rövid
állá ra görbed; de csúnyaságában van valami megkapó, akár egy újszülöttében. ami
kol' fülig érő száját gőgicsélésre nyitja.

Sötét, enyhén ferde vágású szemét kis, fém keretes szemüveg mögé rej ti; ha
összehúzza, alig észrevehető, gunyoros ráncot vet az arca.

Mindig derűs és nyájas. Formaságok nem feszélyezik, nincs merevség se a ta
nácsaiban, se a szemrehányásaiban (Isten mentsen tőle, hogy ezekre rászolgáljunk).

Gyorsan, tagoltan beszél, inkább szürkén, ismétlések, ugrálásole nélkül, folya
matosan, egy-egy "ezért"-tel, "tehát"-tal hidalva át a mondatokat. Kerüli az ellip
tikus fordulatokat, melyek erőszakot tesznek a logikán, és kedvére vannak a hiú
ságnak. Mondandóját minden oldalról megvílágítja, hogyalegegyszerűbb értelem
is fölfoghassa, de a legélénkebbet is lekösse. Figyeimét semmi részlet sem kerüli
el; ahogy nincs számára értéktelen ember, úgy nincs elhanyagolható részlet sem.

Hazamegyünk: a nap égetni kezd. Megkerüljük a házat.
Ba, a Mahatma felesége egy réz fazekat sikál homokkal és nedves fűvel. Mira

Behn, Slaid admirális lánya, aki valaha régen jött Gandhihoz és aztán el se hagyta
többé, kopaszra nyírt fején durva kendővel, fehérneműjét mossa a kútnál. Egy
fehér szakállas hajdani miniszter a konyha mögött kuporogva nagy méltósággal

• 1,<,= del VastoroJ. és "ZW'ándoklJás a ilorI'láiSlOlkho:z" címü művéről, amelyből az itt közölt

részlet vató, ld. Vigilia 196r1. 24r1. 1.
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zöldséget tisztít. A kapurtalat uralkodóház egyik hercegnője az 'egyetlen szoba
szőnyegét rázza ki. Egy magas termetű, merész arcélű férfi rámköszön: Abdul-Gaffar
kán, a hires északnyugati törzsek egyik, harci erényeiről híres muzulmán vezetője.

Híveivel együtt az erőszakmentesség ügyének szolgálatába állt, a harcosok becsüle
tességével és következetességével. Szeretettel beszél Bapu-Dzsiről: így hívják a Ma
hatmát itthon és mindenütt hivei és barátai; s ez valami közbülső fogalmat jelent
a papa meg a nagyúr közt. Egy darab cukornádat kínál rágcsální.

Az asztalnál, vagy inkább a földön, mert nincs is asztal, együtt imádkozunk.
Én Bapu-Dzsi mellett ülök; keserű füveket. rizst, egy darab barna cukrot, kétszer
sültet és friss vajat rak a tálkámba, Minden vendég sorra elébe nyújtja a tálját.
mert a Mester mindenkit maga akar kiszolgálni. Az étel könnyű, fűszertelen és friss.
A Mester kenyerét és zöldségét a kecsketejes csuporba mártogátja. Más ételhez nem
nyúl, vendégeit is csak azzal kínálja, amit az indiai parasztok esznek, a legszegé
nyebbek és a legrosszabbul tápláltak az egész földkerekségen. De Ő igyekszik okos
adagolásban ugyanezekből az ételekből és ugyanolyan mennyiségekből tartalmas
táplálékot készíteni, amit először a közvetlen környezetén próbál ki, hogy aztán
bevezesse iskoláiban, majd elterjessze a sok ezer faluban, melynek élén tanítvá-

. nyai állnak. Ez a böjtöléseiről híres aszkéta mindazok közül, akiket ismertem, a leg
többet törődött a mások egészségével és jólétével.

A hőség órái véget érnek. Az emberek ki-be járkálnak az ajtószárny nélküli
bejáratokon. A Mester a papírjait nézegeti, leveleket diktál, tanácskérőket oktat.
Néha madár repül be a baloldali ajtón, ugrál a szoba közepén, bólogat, aztán ki
repül a jobb oldalin. S a vakító ajtónyílás mögött az egész táj beleszáll a nap
ba, forogva a porban, amit föl-fölkavar a szél.

A távolban olykor fehérbe öltözött nők vonulnak el; egy fehér ökör is legel
ott, és árnyékot keres a fák alatt. A fonóasszonyok rokkája halkan zümmög.

Miután elkészült a munkájával, a Mahatma jelt ad: erre odaviszik neki lapos,
hegedűforma rokkáját, s ő napszálltáig szorgalmasan fonja az egyenletes, erős

szálat, gondolatringató muzsikával.

A vardal iskolában

Varda poros kisváros. Hosszan nyúlik el, mert üres földek, kiégett mezők

szelik keresztül-kasul. Se iránya, se formája. Környéke mint nagy gyékényszőnyeg.

Kifakult a téli nap dühétől.

Az iskola neve: Maganvadi. A város szélén van, egy narancsligetben. Kis épü
letek a lombok alatt, elszórva az út két oldalán: hálótermek, konyhák, ebédlők, iro
dák, istállók, műhelyek, présházak. meg a mély és széles medence; ebbe vetik bele
magukat az iskola neveltj ei nagy csattanással, mikor a legtűrhetetlenebb a hőség;

aztán magányosan. hanyatt fekve nézik a parton a kék eget, ahogy belemerülnek a
[ecskék.

Társaim tizennyolc és huszonöt év közt vannak, különféle kasztokból és tartomá
nyokból. Többségükben tiszta, keresetlen, mosolygó, szívélyes, és a jó ügyhöz szív
vel-lélekkel ragaszkodó fiatalemberek. Az elméleti oktatás a kétkezi munkával pár
huzamosan folyik. Mindenkinek meg 'kell tanulnia gyapjút kártolni és megszőni

legalább a saját ruháját. Más mesterséget is elsajátíthatnak: fa-, papír-, és bőrmíves

séget, Együtt kell étkezniük, ami másutt munkatársak közt természetes, de egy
brahman fiú szemében a legszörnyűbb kényszer. Sorjában el kell végezniük a taka
rítást és a szemét kihordását; márpedig egy brahman fiú naponta háromszor fürdik
ugyan, de inkább nyakig ül a mocsokban, semhogy "beszennyezze magát" a padló
tísztogatásávál, ami születésüknél fogva az érinthetetlenek dolga.

Akik itt élnek, azoknak kölcsönösen támogatniuk, oktatniuk és buzdítaniuk
kell egymást, és gyakorolniuk kell a Szabályzat alapját képező tizenegy erényt.

Ha elvégezték az iskolát, egyszer majd magukra veszik egy nyomorult falucska
terhét, Szóval és tettel tanítaniuk kell a falut, és életmódjuk, munkájuk és eredmé
nyeik által a közös ügyhöz kell kapcsolniuk. Föladatuk lesz, hogy fölvirágoztassák
az ősi falusi iparágakat, és újakat teremtsenek. Gyapjúfonodákat létesítenek majd
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mindenütt, ahől van elég nyersanyag és olcsók a szerszámok. Fölügyelnek majd
a víz és a szeméttelepek egészséges tisztaságára. Megelőzik a járványokat, szétoszt
ják az egyszerűbb gyógyszereket. ügyelnek az élelmiszerellátásra. Gondoskodnak a
gyermekek védelméről, és vigyáznak az állatokra, de nemcsak a tehenekre és il

kigyókra. Összhangba hozzák az ipart és a földművelést, hogy a falu megálljon a
lábán. A fölös termékeket elirányitják az általános szövetkezetekbe ; onnét kerül az
áru a városi elárusító helyekre. ahol szabott áron adják el. A gazdasági független
séggel előkészítik a nemzetit. Mindenkit fölvilágosítanak az erőszakmentesség föl
adatairól, erejéről, céljairól, hatalmáról.

Az ember mindig legyen nagyobb annál, amit csinál, és értékesebb annál, amit
birtokol.

Szüntessük meg a nyomort, és gyakoroljuk a szegénységet.

Munka és haladás

Az embernek még a munkabérnél is nagyobb szüksége van a munkára.
Azoknak, akik a munkások javát akarják, még a magasabb bér, több szabad

ság és jobb nyugdíj kivívásánál is jobban kell törődniük a jó munkával, A munka
célja legelsősorban nem valamely tárgy előállítása, hanem az embe7' alkotása. Az
ember önmagát alkotja, míközben előállít valamit. A munka megalapozza kapcso
latát az anyaggal és mindennapi együttműködését a többi emberrel. Emberi formát
ad az anyagnak, módot ad az embernek önmaga kifejezésére, folyamatosan egyet
len pontra, vagy legalább vonaira összpontosítja a figyelmet, féken tartja a vágya
kat és edzi az akaratot. A munka, a testi munka az emberiség kilenc tizedének
egyetlen lehetősége arra, hogy kinyilvánítsa értékét a földön.

De hogy az embernek ne csak a fizetés legyen hasznára, hanem maga a munka
is, ahhoz az kell, hogy munkája emberi legyen, olyan, amit teljes emberségével,
testével-lelkével, értelmével, ízlésével vállal. A munkás, aki elkészít egy tárgyat, esi
szolja, díszíti, eladja, hozzáformálja annak az igényeihez, akinek szánja, mind
ezzel emberi munkát végez. A paraszt, aki életet ad a földnek, jószágot nevel az
évszakok rendje szerint, szabad emberi föladatot teljesít. Az a rnunkás viszont, aki
oda van láncolva a munkájához, másodpercenként ugyanazt a mozdulatot ismétli a
gép diktálta ütemben, céltalanúl felőrlődik a munkában. Az idő, amit így a mun
kára Iorrlít, elveszett idő: nem a művét adja el, hanem a saját életének idejét. El
adja azt, amit szabad ember nem adhat el: az életét. Rabszolga.

A proletártatus sorsát nem javítani kell, hogy ebben a javított formában elfo
gadtassuk vele, hanem meg kell szüntetni a proletár-állapotot, ahogyan régen a
rabszolgaságot szüntették meg, minthogy proletárnak lenni a rabszolgaság egyik
formája.

Ami pedig azt illeti, hogy idővel egész néptömegeknek juthat majd osztályré
szül a semmittevés: ezekkel mit fogunk kezdeni? mit kezdenek ezek saját maguk
kal? - Majd az Allam! - rnondhatják erre (de ha nem tudnák, az állam ebben
a fölfogásban nem más, mint gépesített Gondviselés) -, miután az Allam megol
dotta a tökéletes iparosítással a munka problémáit, megoldja majd a szabadidő prob
U-máját is, azzal, hogy játékokat, látványosságokat rendez és mindenkinek tudást osz
togat. Csakhogy a dologtalan emberek öröme mindig is az iszákosság és a dorbézolás
volt; s az állam hiába ajánlja majd nekik a pallérozó örömöket: ők akkor is az
Iszákosságót és a dorbézolást fogják választani. A játéknak ilyesformán kötelező

jelleget kell majd adni, és ezzel megszűnílc játék lenni: robot és kényszer lesz 
álmunka, amiből nem származhat semmi jó.

De vall a léhűtőknek egy ivásnál-dorbézolásnál kedvesebb kedvtelésük is: a
"le vele!" és a fölforgatás. Ez a játék aztán könnyen kiszoríthat mínden mást egy
mechanízált Paradicsomban,

Ha a bajok, melyek napjainkban a civilizált világra nehezednek, ad absurdum
vitelükkel végül is ráeszméltetik az embereket arra, hogy reményükkel másfelé kell
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fordulniuk, akkor elmondhatjuk, hogy ezek a bajok azért mégiscsak jók voltak
valamire.

Gandhi azonban nem akar "visszafordulni"; ez senkitől sem áll távolabb, mint
tőle. Nem akarja visszaforgatni a történelem kerekét, és nem sírja vissza "a régi
szép időket". Nem él benne gyűlölet a Nyugat iránt, sem irtózat a clvilizációtól,
scm meg vetés a közgazdaság iránt. Ellenkezőleg: az ő forradalma a jövőbe néz, szi
gorú reménységgel. Ö az első keleti bölcs, aki mint általános kötelességet, és mint
az üdvösség útját, előírja a munkát. Új alkotmány alapjait vetette meg, új gazda
sági fejlődését és új kultúráét.

Az ő szemében a gazdasági életnek egyetlen igazi értelme van (amit II nagy
közgazdászok nem mindig hangsúlyoztak eléggé, nem, még Marx sem): nem maga
a gazdálkodás fejlődése, hanem az emberi személy békéje, fölemelkedése és fölsza
badulása.

Az erőszakmentesség

Az Ahimsa az erőszakmentesség tana és gyakorlata. Szó szerínti értelmében:
tartózkodás a károkozástól. Ebben a negatív értelmében olyan erény, amit II böl
csek és a nép Indiában mindenütt a legrégibb idők óta gyakorolnak.

Indiában az öléstől való irtózás épp oly elterjedt, amilyen ritka másutt. Nem
csak embert vagy tehenet nem ölnek, hanem egeret, szúnyogöt, legyet vagy tetvet
SE·m. Az ősi törvények bűnbánatot és különleges vezekléseket. írnak elő kis állatok,
rovarok véletlen elpusztítása miatt is, például ha agyontapossuk, szétsöpörjük vagy
valami edénnyel lapítunk széjjel egy hangyát vagy egy pincebogarat. Brahman szá
mára szigorúan tilos a hús, nem ismeri sem ízét, sem szagát; azt, hogy hullákkal
táplálkozzék, minden jóérzésű hindu ízléstelennek és istentelennek tartja, akár magas,
akár alacsony kaszt tagja.

A hagyományos Ahímsa azonban negatív erény: önmegtartóztatás és fegyelme,
zeitség. A valódi szánalom, az a nagylelkűség, amely minden teremtménynek se
gítséget nyújt, itt talán még fogyatékosabb, mint a mi vérengző és húsevő Nyuga
tunkon: a közömbösség, a gyilkolástól való félelem ugyanis kegyetlenebbé teheti
az embert, mint a nyereségvágy vagy a természetéből folyó vadság. India egyik
szégyene, a kóbor kutyák hosszú agóniája is ezt bizonyítja. "ÖI,iÁk meg! - kiáltot
tam néha a megdöbbent parasztoknak - az Isten szerelmére, öljék meg már!"

A pozitiv értelmű Ahimsa, úgy, ahogyan Gandhi meghatározza és gyakorolja,
keresztény erény, és nem más, mint a szeretet. Mindenekelőtt ámuló és irgalmas
jóakarat minden élőlény iránt. Az első parancs, melyben mind a többi benne fog
laltatik. A szellem szüntelen ébersége, a szív fáradhatatlan munkája, kiapadhatat
lanul buzgó cselekvés. A szabadság rendje: mert aki szeret, tehet, amit akar: min
denképp a törvényt teljesíti. Elfeledkezés az olyan vágyakról és ragaszkodásokról.
melyek sötétben tartják a lelket; tudatlanságunknak és a mások tudatlanságá
nak fölszámolása, igazságtalanságaink helyrehozása és a másokat értek [óvátéte
ie. A határok és korlátok megszüntetése, veszteség nélküli folytonos ajándékozás,
teljes és fájdalomtól mentes áldozat, mely átfényesíti természetünket. Ez az egyet
len kapu Isten Országába, mert Isten az Igazság, és a cél az Igazság, de az út
a Szeretet. Ezért az olyan istenszeretet, amely nem nyilvánul meg az emberek
szolgálatában, csalás.

Mint forradalmi módszer és harci eszköz, az Ahimsa előzmények nélküli re
veláció, a legkülönösebb jelenség, amit zaklatott és hallatlan kalandokkal zsú
folt korunk egyáltalán ismer.

Passzív rezisztencia: általában így jellemzik Gandhi politikáját. Ez azonban
arra vall, hogy félreértik. A passzív szó tétlenséget is jelenthet, és ennek alap
ján azt képzelhetik, hogy itt valami "tehetetlenségi nyomatékról" van szó, a hí
res "keleti lustaság" új formájáról, vagy a, közismert "keleti fatalizmusról", ami
lényegében beletörődés az ígazságtalanságba, mint Isten küldötte bajba.



Az erlSszakmentes ellenállás, ahogyan Gandhi vezeti, sokkal aktívabb mint
~ erőszakos ellenállás. Több elszántságot kiván, áldozatosabb lelkületet több fe
gyelmet, több reményt. A kézzelfogható valóság és a lelkiismeret síkján folyik.
!I~veit mélyen átformálja, és' nemegyszer meglepőerr megtérítí azokat, akik ellen
irányul,

"Már az is nemes dolog - mondja Gandhi - ha fegyverrel védjük meg ja
vainkat, becsületünket, vallásunkat. Még nemesebb mindezt anélkül védeni meg,
hogyakártevőnek kárt okoznánk. De hitvány, természetellenes és szégyenteljes
dolog, ha az ember föladja a helyét, csakhogy a bőrét mentse, és prédául dobja
javait, becsületét, vallását az ellenségnek.

Azt már tudom, hogyan hirdetem az erőszakmentességet azoknak, akik vál
lalják a halált; csak azt nem tudom, hogyan hirdessem azoknak, akik félnek a
haláltól."

"Az erőszakmentesség előfeltétele - mondja - hogy tudjunk helyesen vissza
vágni. Az erőről való lemondáshoz erő kell. Az erőszakról való lem~ndáshoz bá- •
torság kell. Azzal kell megmutatnunk a bátorságunkat, hogy lemondunk az erő

szakról.
A harcos ékessége a megbocsátás.
Az erőszakmentesség biztos lehet győzelmében, ha legyőzi magában a félel

met."

"Nem arról van szó, hogy harcban győzzük le ellenségünket, hanem arról.
hogy megszüntessük a gyűlölködést és kivívjuk a békét. Nem arról van szó, hogy
ar. erőszakmentesség megszabaduljon az erőszak következményeitől, hanem arról.
hogy erőszak nélkül álljon ellent az erőszaknak és úgy győzze le. Problémánk te
hát a következő: hogyan harcolhatunk az erőszak ellen anélkül. hogy kárt okoz
nánk az erőszakoskodónak.'

"Az ellenségnek nem a személye ellen kell harcolni, hanem a hibái ellen. A
hibák ellen, melyeket akkor követ el felebarátunk, amikor azt hiszi magáról. ho~y

az ellenségünk. Szövetkezzünk ellenségünkkel a hibái ellen."

"A gyűlölködés tud~tlanságból fakad. Minden embert testvéri kapcsolat fűz
az összes többi emberhez, de aki gyűlölködik, az elfeledkezik erről. Az erőszak

mentesség figyelmezteti rá. A másik azért feledkezik meg erről a kötelékról. mert
csak magával törődött. Nem juttathatjuk eszébe másként, csak úgy, ha mi viszont
önmagunkról feledkezünk el."

"Minden harchoz két fél kell. Minden harchoz hallgatólagos megállapodás kell:
a támadónak szüksége van a megtámadott ellenállására, hiszen ezt az ellenállást
támadja. Tehát a harcolók bármelyike bármikor abbahagyhatja a harcot. Nem
kell mást tenni, mint elutasítani az ellenállás támasztékát. Azt mondani : - Ki
játszom a zsarnok várakozását, fegyvere a semmibe vág, és ez megzavarja. Még
inkább elcsodálkozik, ha lelki ellenállásra talál bennem, mert azzal szemben te
hetetlen a fegyvere. Ez az ellenállás először még jobban földühíti, de aztán vé
gül is kénytelen meghátrálni.

Meghátrálása azonban nem megalázza, hanem inkább fölemeli,"

"Ha megütöm a jobb arcodat, és te pofonnal válaszolsz: ezzel már kész is az
egyezség a harcra; mehetünk ölre. De ha odanyújtod a bal arcodat is és azt mon
dod: - Tessék, barátom, üsd meg ezt is, szívesen vállalom ezt a fájdalmat, csak
hogy ráeszméltesselek a tévedésedre - akkor karom lehull, haragomat fölváltj a
a megdöbbenés, majd mégdöbbenésemet a megfontolás."

"A legszívósabb rostnak is el kell égnie a szeretet tüzében. Ha mégsem ég el:
nem elég forró a tűz."



Gandhi

A politikus

Gandhi nagy politikus: mindenki bámulta ügyességet akinek valaha dolga
volt vele.

Ahogy az erőszakkal szelídséget kell szernbeszegezní, ha tévedését ki akarjuk
igazítani, úgy a rosszhiszeműséggel fáradhatatlanul az egyenességet kell szembe
állítani.

Mindig az egyszerű igazság a legbiztosabb védekezés, a legélesebb penge, a
legegyszerűbb út a célhoz.

Ennyi az egész titok.

"Ami engem illet - mondja Gandhi - én mindig hittem az ellenfél becsű

letességében, Az ellenfél ezt arra használta, hogy becsapjon. Tizenegyszer egymás
után. De én ostoba makacssággal tovább hittem a becsületességében. Erre tizen
kettedszer már nem tudta megállni, hogy ne legyen becsületes. És kellemes voll
számára fölfedeznie a saját becsületességét, Számomra is az volt. Ezért aztán min
dig elégedetten váltunk el egymástól, ellenfelem meg én."

"Az élet a bomlásból táplálkozik. De mindig az élet az erősebb. Végső SOJon

a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Hála Istennek, ez a világ rendje. Ezt a törvényt
hathatósan beépítettem az életembe. Nem állítom, hogy ezzel minden probléma
megoldódott; de ezt a módszert mégis hatékonyabbnak találtam, mint azt, 1111
úgy szegülünk szembe a rosszal, hogy megduplázzuk a rosszat."

Gandhiban keresztény sugallat ébresztette föl a hindu erényeket. Tolsztoj
evangélíumí elképzelései adták neki az első lökést és késztették szociális tamu
megfogalmazására. Az evangélium tanulmányozása győzte meg róla, hogy jó úton
jár. Arra is gondolt, hogy megkeresztelkedik. De a keresztényekkel való érintke
zés nem keltett benne vágyat arra, hogy közéjük tartozzék. A sok kényelmes meg
egyezés, amit az éggel kötöttek, nem elégítette ki vágyát az abszolutumra és meg
valósításra, Néhány keresztény alapigazság azonban mélyen megragadta és nagy
hatást tett rá. Másfelől tettrekészsége; érzéke a történelmi szükségszerűségek iránt,
és hatalmas szervező képessége jellegzetesen nyugati tulajdonságok. Mindez
együtt szuverénül egyetemes személyiséggé teszi. Tanítása az egész világnak szól
és sikere mindnyájunk érdeke, politikai megfontolások fölötti szempontokból.

A jövőről nem lehet előre ítélni: a siker sohasem lehet célja olyan tevékeny
ségnek, amely felülhaladja az embert. Legföljebb következménye lesz, ha Isten is
úgy akarja, Az ember tiszta eszközökkel tegyen meg minden tőle telhetőt, aztán
reméljen Istenben. A földmíves fölszántja földjét és elveti a magot. De a gabonát
nem ő növeszti. Az aratás tehát nem az ő érdeme. Ha vetett, imádkozzék utána,
és ha arat, adjon érte hálát.

Lehet, hogya mozgalom félresiklik majd Indiában. Senkit sem látok Gandhi
munkatársaí között, aki méltó lenne rá, hogya nyomába lépjen. Műve máról hol
napra erőszakos megmozdulássá, vagy puszta nacionalizmussá válhat. De a gabo
nát elvetette. Új igazság lépett az emberiség köztudatába. A termés azonban ta
lán másutt fog beérni.

(1936-1943)
Fordította: Hegyi Béla

Minden betegségnek egy az eredete, hogy nem követjük az egészség törvényeit.
A betegség már kora gyermekkorban nemcsak cselekedeteink, de gondolataink ered-
ménye is lehet. .
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