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 II. TANÍTÁS AZ ŐSERDŐBEN

Éjjeli sötétség feküdt még a tájon, mikor Gandhi Braganzával nekivá-
gott az őserdőnek. Harmadszor is elindult, hogy megtalálja az utat, 
amely a fehér majmok birodalmába, Hanuman isten templomához 
vezet. Ez volt az az út, melyen Marco Polo hatszáz évvel ezelőtt járt. 
Senki sem lelhette fel, ha Hanuman démon-papjai így határoztak.

– Hányszor tévedtünk el itt – kezdte Braganza, miután két teljes 
óra hosszat némán mentek egymás mellett. – Mindig körben jár-
tunk, és mégis gondtalanul haladsz, nem ügyelsz semmire, mintha 
minden fát ismernél és útjelző táblákat látnál rajtuk. Az ólálkodó fe-
nevadak sem aggasztanak?

– Ha Brahma úgy akarja, a helyes úton fog vezetni, és holnap este 
a szentélyhez érünk. Jól ismered papjaink hatalmát. Nem küldtek 
vezetőt elénk, úgy látszik, fölöslegesnek vélték. Számomra ez jel és 
útmutatás, nincsen táblákra szükségem. Nem fogunk eltévedni, és a 
vadállatoktól nem lesz bántódásunk.

Pápaszeme, két szokatlanul nagy, esetlen keretbe foglalt üveg, 
groteszkül terpeszkedett rút orrán, mely gyökerénél benyomott, 
cimpáinál pedig feltűnően széles volt. Elálló füleivel valami gonosz 
szellem ajándékozhatta meg, hogy gúny tárgyává tegye. Két ajka 
beszéd közben földigiliszták módjára kígyózott, és a giliszták fölött 
csenevész bajusz sörtéi díszlettek. Kopaszra nyírott feje ványadt ar-
cához mérten túlméretezettnek látszott. Csapott, vézna vállait dur-
va fehér vászon födte, mely kétoldald mint valami fantasztikus ima-
köntös lengett rajta. Övvel ellátott kötény és bunkósbot egészítette 
ki annak az embernek a jelenségét, aki a háromszázmilliós hindu 
népnek volt a vezére. Angol jogi doktor és hajdan bombayi ügyvéd 



102

volt, de most mégis úgy hatolt át az őserdő rengetegén, mint Mózes 
a sivatagon. Veszedelmekre pillanatnyilag nem gondolt, ügyet sem 
vetett rájuk. Fent időzött ő is a maga Sinai-hegyén és kezében tartot-
ta a Kőtáblákat, melyekre Isten a Tízparancsolatot véste. Most jött el 
a pillanat, amikor a törvény erejét az aranyborjún kipróbálja… Ha 
valóban ő volt a kiválasztott, megmenti majd népét…

Múltak az órák. Akkor ismét kérdezett a tanítvány:
– Baker ezredes azt mondta neked, hogy szikh ezredemmel ha-

marosan Angliába megyek. Mondd, látod az utamat?
Gandhi ajkai körül mosoly kígyózott:
– Olyan lesz az utad, mint a miénk itt az erdőn keresztül. Ha Brah-

ma úgy akarja, hogy a titkot helyére visszahozzad, így fog történni. 
Holnap jelt ad nekünk, ennyit tudok.

Könnyedén, természetesen hangzott, amit Gandhi mondott, 
Braganza tudta, hogy nem történhet másképpen. Lopva ránézett: mi-
lyen testben lakozik a nagy lélek! Minél mélyebben hatoltak az erdő-
be, annál nagyobb bizonyossággal hitt abban, hogy úrrá lesz minden 
földi hatalmon, lélek és földi hatalom harcában ő lesz a győztes.

A második nap estéjén még sehol sem pillantották meg a tisztást, 
amelyen Hanuman isten temploma állt. Braganza jól ismerte az erdőt 
és a rajta átvezető utat, de mert a hónapokig tartó keresgélés közben 
minden alkalommal elvesztette az irányt, most már aggódott, és meg 
volt győződve, hogy fáradozásuk ezúttal is hiábavaló lesz. Gandhi 
hallgatott, és úgy tett, mintha semmit sem venne észre, és lehetetlen 
lenne, hogy harmadszor is eltévedjenek. Brahma él benne, gondolta 
mélységes csodálattal a tanítvány, a bölcsesség kútforrása ő: rendü-
letlenül bízik a hindu nép ősi istenében, megnyugszik Brahma kifür-
készhetetlen akaratában, nem lázadozik az istenség ellen, és az ő ke-
zéből áhítattal és alázattal fogadja el az életet és a halált.

Gandhi csak vándorlásuk negyedik napjának délutánján beszélt 
erről az útjukról, mely a rengetegen vezet keresztül. A földön gug-
golt, szokása szerint keresztben maga alá húzott lábakkal.

– Ma este a templomhoz érünk – mondta közömbösen, mint aki 
nem beszél fontos, eseményszerű dolgokról, melyeknek a legna-
gyobb jelentőséget kell tulajdonítani. – Valószínűleg úgy történt, 
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hogy Tilak szikhjeivel későbben indult el, mint gondoltam, és így 
Pandzsabtól Mathuráig hosszabb ideig tartott az útja. Tilak a szik-
hek harci istene. Vakon követik, mert ők maguk is vaksággal vannak 
megverve. Lásd, a szikhek is hinduk, mint te vagy én. A szikhek or-
szágának alapítása idején ez az ország nem volt más, mint egyetlen 
nagy vallásközösség. Ennek a birodalomnak olyan uralkodói voltak, 
akiknek a hindu költészet és bölcselet legszebb virágait köszönhet-
jük. Milyen harciasan hangzik a szikh szó, ugye? És mégis „tanít-
ványt”, „követőt” jelent. Te a szikhem vagy, Braganza!

A fiatalember alig figyelt a tanításra, és mohón kérdezte:
– Honnan tudhatod ilyen biztosan, hogy ma este a szentélyhez 

érünk? Nem ismered az utat, és nekem most már az a meggyőződé-
sem, hogy eltévedtünk.

– Ennek a vallásközösségnek a megalapítója azt tűzte ki feladatá-
ul, hogy véget vet a hinduk és a mohamedánok ősi viszálykodásá-
nak, és egységbe tömöríti a két hatalmas tábort. A szikh birodalom 
egyik királyát börtönbe vetették, és ott halt meg. Fia megesküdött, 
hogy apját megbosszulja. Nem nyugodott, amíg a szikhek vallás-
közösségét alapjaiban megváltoztatta, és a szent életű alattvalókból 
vad harcosok hordája lett. Hittel, szent élettel, alázattal kezdődött 
ez az emberi közösség, és háborúval végződött: a tanítványok vér-
szomjas gyilkosokká vedlettek. Az angolok később ügyesen kihasz-
nálták, hogy a hinduk és a mohamedánok közt még mindig ősi gyű-
lölködés folyik, és a villongás nem szűnik meg. Mialatt a két nép, 
melyet csak vallási különbségek választottak el egymástól, egymást 
marcangolta és gyilkolta, az angolok megszállták a Pandzsabot, és 
ez az országrész is angol hűbéres állam, jobban mondva gyarmat 
lett. Látod, Braganza, így történt, hogy a szikhek, a vallásalapító 
tanítványai, akik arra voltak hivatva, hogy az ősi viszálynak véget 
vessenek, nem békével ajándékozták meg a népet, hanem még gyil-
kosabb háborúba taszították, és azt érték el, hogy országuk jó része 
idegen nép zsákmánya lett.

Braganza ismét tétovázva, bizonytalanul vetette közbe:
– Ezt válaszolod kérdésemre? Kérdés és felelet közt ugyan nem 

tudok semmiféle kapcsolatot felfedezni, nem tudom, mit akarsz 
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mondani, de szeretném, ha még jobban csodálhatnálak. Ezért kér-
lek, áruld el nekem végre, mért érünk ma este biztosan a szentély-
hez, mikor nekem, aki az erdőt ismeri, most már megváltoztathatat-
lanul az a meggyőződésem, hogy eltévedtünk és vissza kell fordul-
nunk…

– Ma este minden bizonnyal a szentélyhez érünk, mert elrendel-
tetett, hogy odaérjünk! Kérdésedre magad adtad meg a választ. Ba-
ker ezredes és a kormányzó London utasítása szerint keveri a kár-
tyát. A szikhekről és az én követőimről való értesüléseik pontosak és 
megbízhatók. London sok mindent tud, ez tagadhatatlan, de sokkal 
többet nem tud. Nem ismeri például a fehér majmok birodalmát. 
Hanuman papjai mágikus erőkkel rendelkeznek. Nekem is, az ango-
loknak is egyaránt lehetetlenné tették, hogy a szentélyhez eljussunk 
és a két tisztet, akit fogva tartanak, kiszabadítsuk. Ha kérded, hogy 
miért teszik ezt, csak azt válaszolhatom, hogy a papoknak a két je-
lentéktelen tisztre szükségük van. S te még mindig, mindezek elle-
nére nem tudod, miért kell feltétlen bizonyossággal elkövetkeznie 
annak, hogy ma este Hanuman szentélyét megpillantsuk?

– Vaksággal vagyok megverve! Beszélsz hozzám, és mégsem érte-
lek. És ennek ellenére legjobb tanítványodnak mondasz?

– Vakságodnak utolsó napja a mai nap.
– Beszélj! Beszélj! – suttogta elfúló hangon Braganza.
– Hanuman papjai és Tilak az angol uralom ellen felkelést fog-

nak szítani. A szikh ezredeknek az lesz a feladatuk, hogy az európai 
harctereken mindenütt, ahová kivezénylik őket, árulást kövessenek 
el, és minden eszközzel megrázkódtatást idézzenek elő. Az Indiá-
ban állomásozó angol csapatok létszáma csekély, háború esetén, 
amikor Anglia Európában van lekötve, ezek az itteni csapatok mit 
sem számítanak. Ezért a papok a népet az angol csapatok ellen fog-
ják vezetni… ezt a tervet agyalták ki. De tudod, hogy a hindu nép 
nagy része az én tanításomat követi, és feltétlen hívem. Ezért ezt 
a véres tervet az én beleegyezésem nélkül nem valósíthatják meg. 
A papoknak szükségük van rám, nélkülem nem mennek semmire, 
meg kell velem egyezniük! Így tehát ők maguk gondoskodnak ar-
ról, hogy ne pusztuljunk el a dzsungelben, és ezért mondom neked 
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teljes bizonyossággal, hogy még ma este a szentély oszlopsora alatt 
fogunk ülni.

– Saját romlásodba rohansz, életveszéllyel játszol? Mert ha nem 
értesz velük egyet, ha akaratuknak ellenszegülsz…

– Népünk nagy részével történik, ami rosszat velem tesznek. 
Ha a papok ítélkeznek fölöttem, az ítéletet a hindu népen hajtják 
majd végre. Brahma akaratán kívül semmi sem történhet. Például… 
– mondta váratlan fordulattal és vidáman, rejtelmesen vigyorogva 
– például nem vetted észre, hogy beszélgetésünk alatt ifjú fejed fö-
lött óriáskígyó csavarodott az ágra? A feje éppen a hajadig ér le. Ne 
nyugtalankodjál, csak ülj nyugodtan, mint eddig. A hüllő jóllakott, 
és nem bánt. Lustán terpeszkedik a lombok közt, könnyűszerrel 
agyon is verhetnéd, ilyenkor nem tud védekezni. Szóval azt akarom 
mondani, hogy ez a kígyó oly kevéssé érdeklődik irántad, mint az 
elmúlt hónapokban Hanuman papjai irántam érdeklődtek. De ha 
éhesek, és rabló hadjáratra indulnak… a népek éheznek, és rabló 
hadjáratra indulnak! Teli van a bendőjük, de éheznek… Országa-
ik vannak, de a mások országait akarják elrabolni!… Ütött az óra! 
Nem lehet békességünk a földön, nem ülhetünk magunk alá rakott 
lábakkal, ölbe tett kézzel, tétlenül… kelj fel és kövess! Mennünk kell, 
nehogy későn érkezzünk!

Doktor Mohandas Karamchand Gandhi, az egykori bombayi 
ügyvéd túlmértezett szemüvegét megigazította széles, lapos orrán, 
megvakarta elálló füleit, vette a vándorbotját és elindult.

– Ellenkező irányba mész – figyelmeztette Braganza. – Nézd a 
nap sugarait!

– Ma tartsd magad csak hozzám, Braganza, ne igazodj a nap 
után. Bízzál bennem akkor is, ha csoda történne, és a nap keleten 
áldozna le.

Óra óra után telt ismét. Gandhi hosszú, erélyes lépésekkel ment 
előre. Sovány, gyenge testében nagy erő és szívósság lakozott. Hall-
gatott, és ilyenkor a tanítvány is tudta, hogy hallgatnia kell. Csak 
akkor szólalt meg újból, amikor a nap ereje csökkenni kezdett:

– Most aztán, nemsokára célhoz érünk – mondta. – Beszélni csak 
akkor fogsz, ha jelt adok neked. Semmitől sem kell tartanod, és elő-
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készület nélkül is tudni fogod, mit kell mondanod. Most ne gondolj 
semmire, ne törődj semmivel.

Néhány lépéssel odébb ritkulni kezdett az erdő. Folyondárok, li-
ánszövevények és hatalmas fák lombkoronái közt napsugarak ha-
toltak be az erdő homályába, a violaszín, kobaltkék és narancssárga 
indiai égnek izzó napsugarai. Néma csend honolt az erdőben, sem 
emberi, sem állati hangot nem lehetett hallani. A nesztelenség, mint 
finom zsongás muzsikált a fülekben.

Gandhi még néhány lépést tett, aztán megállt. Braganza abba az 
irányba nézett, amerre a Mester karja mutatott. Néhány lépésnyire 
tőlük hatalmas állat nyúlt a magasba: egy fehér majom.

– Hanuman isten köszönt bennünket, személyéhez érkeztünk!
A fehér majom a két vándorra nézett, mintha megértette volna 

Gandhi szavát, és tudná, hogy hozzá szólt. És valóban az történt, 
hogy az állat furcsán hajbókoló mozdulatot tett, amely annyit jelen-
tett, hogy lépjenek közelebb, ez az ő birodalma, és ők a vendégei. 
Aztán lassan cammogva elindult, mintha a két embernek irányt mu-
tatna.

Az ősi India szinte allegorikus élőképét pillantották meg, amikor a 
terjedelmes tisztásra kiléptek: India ereje és India hite.

Velük szemben Lokamanya Bal Gangadhar Tilak, a mahratták 
oroszlánja, a szikhek hadistene. Mögötte száz fekete turbános szikh 
sorakozott fel hadidíszben: a háromszázmilliós ország erejének jel-
képe. A szentély tövében Hanuman papjai mély meghajlással kö-
szöntötték Gandhit: az ősi birodalom hitének szimbóluma.

India ereje és hite: fenséges, magasztos jelenet.
Gandhi fehér, durva vászonban, vándorbottal a kezében: az új In-

dia ereje és hite: emberfölötti jelenség.
Két világ indult harcba. A végső döntés volt a tét.


