Dr. Celler Tibor

Ahol minden nő hercegnő és minden férfi oroszlán
India harmadik legjelentősebb vallása, a szikhizmus (2. rész)
A független szikh királyság
Ahogy csökkent Delhiben a mogulok hatalma, úgy erősödött Pandzsábban a khalsza
(katonai kaszt) által irányított szikhizmus. A 18. század végén Randzsit Szingh maharadzsa
(1780–1839) megteremtette az első és egyben utolsó szikh királyságot, amely olyan erős volt,
hogy egészen a 19. század közepéig dacolt a terjeszkedő brit gyarmatbirodalommal.
Randzsit Szingh halála után azonban az állam gyorsan széthullott. Az
ellenségeskedésektől tartó britek a pandzsábi határra vezényelték csapataikat, s megkezdődtek
a szikh háborúk. A szikhek veresége (1849) után Pandzsábot Brit Indiához csatolták. A
khalsza tagjai ezután, kiváló harci képességeiket a brit korona szolgálatába állították. A
gyarmattartók ezt követően gyakran szikh segítséggel verték le a hinduk és a muzulmánok
lázadásait.
A független szikh államot megteremtő Radzsit Szingh édesapja, Mahan Szingh herceg
Jaisalmer uralkodócsaládjának sarja volt, afféle katonai parancsnok, anyja pedig Jind
uralkodójának volt a lánya. Radzsit Szingh mindössze 19 évesen foglalta el a muszlimoktól
Lahort (jelenleg Pakisztánhoz tartozik), 21 évesen kiáltatta ki magát maharadzsának, majd rá
egy évre Amitszárt elfoglalva oda helyezte át a fővárosát. A szikh fejedelem igen ügyes
hadvezérnek bizonyult. Évről-évre jelentős területekkel bővítette birodalmát (Kangra,
Dzsammu, Kashmír stb.). 1834-ben még az afganisztáni Pesavárt is sikerült elfoglalnia.
Halála után 4 éven belül 2 fia és egy unokája is trónra került, mindannyian erőszakos
halált haltak. 1843-ban az ingatag trónra a nagy uralkodó legkisebb fia, az akkor mindössze 5
esztendős Dulip Szingh (1838–1893) került, akinek nevében édesanya uralkodott. Mint már
említettük, 1849-ben a britek véget vetettek a független szikh királyságnak, a gyermek
uralkodót és a régensnőt elfogták és Angliába szállították. Dulip Szingh itt magas szintű
oktatásban részesült és áttért a kereszténységre. Maga Viktória királynő is megkedvelte és
személyesen felügyelte boldogulását. 37 évvel a távozását követően, 1886-ban titokban vissza
kívánt térni Pándzsábba, de a britek a jemeni Áden kikötőjében elfogták és visszatoloncolták
Európába. Trónja visszaszerzése érdekében ekkor előbb a franciákkal tárgyalt, majd az orosz
cárt próbálta meg rávenni India megtámadására. Közben visszatért a szikh vallásra is.
Erőfeszítéseinek sikertelensége után visszatért Angliába, ahol Viktória királynő mindent
megbocsátott neki. Ezt követően haláláig vidéki birtokán élt.
Legidősebb fia egy brit gróf lányát vette feleségül és komoly katonai karriert futott be
(miként öccse is). A későbbi brit uralkodók szintúgy kitüntetett figyelemmel viseltettek a
száműzött uralkodó családja irányában.
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A megpróbáltatások időszaka
Az utolsó guru halálát követően (1708) egészen a korábbiakban említett jeles uralkodó,
Randzsit Szingh trónra lépéséig (1799) a szikh nép számára az anarchia korszaka következett.
Ez idő tájt a lahori mogul fejedelem elfoglalta Amritszárt és az Aranytemplomot (amit
táncteremnek használt), őrökkel vette körül a híres nektártavat, amit ezek után a szikhek csak
életük kockáztatásával közelíthették meg. A brit hódítást (1849) követően némileg
mérséklődött a szikh közösség helyzete, de az Aranytemplomot a gyarmatosítók csak 1925ben szolgáltatták vissza. És ez korántsem ment simán: a britek Amritszárban 1919-ben több
mint 2000 fegyvertelen tüntetőt lőttek halomra a Jallianwala Bagh nevű parkban, akik jogos
tulajdonuk visszaadását követelték.
Miután a britek 1947-ben végleg kivonultak az indiai szubkontinensről, Pandzsáb nyugati
része pakisztáni, keleti része indiai terület lett. A Pakisztánhoz került rész szikh lakossága
(kb. 2,5 millió fő) Indiába települt át, miközben elűzte a Kelet-Pandzsábban élő muszlimokat.
A tömeges lakosságcsere súlyos erőszakkal járt, és rengeteg áldozatot követelt, emellett a
bevándorlóknak az új Indiában mindent elölről kellett kezdeniük. A Nának guru által
meghatározott alapelv – a fáradságos munkára való törekvés – azonban meghozta
gyümölcseit. Pandzsáb ma újra India legfejlettebb szövetségi állama. A szikhek rendkívül
termékeny mezőgazdasági területté változtatták, amely ez által India éléskamrájává változott.
A szikh iparosok, kereskedők, földművesek és hivatalnokok mindenütt kiváló
szakembereknek számítanak.
Jelenlegi állapotok
A szikhek a független India üzleti életben és a hadseregben is kiemelkedő szerepre tettek
szert. Sikereiken felbuzdulva a sokan az államszövetségen belüli nagyobb autonómiát
követeltek, sőt a szeparatista irányzat is megjelent. Véres összecsapásokra került sor a szikh
szélsőségesek és az indiai kormányerők között.
Az ellentét odáig vezetett, hogy az indiai hadsereg megtámadta az amritszári Harimandirt
vagyis az Aranytemplomot, tankokkal szétlőtték és felgyújtották azt. Ezzel párhuzamosan
több mint harminc másik szikh templom ellen is hasonló akciót hajtottak végre. Nincsenek
pontos adatok, a különböző források 500 és 1200 közé teszik az Aranytemplom ostroma során
meghalt szikhek és katonák számát. A véres akcióra a parancsot kiadó Indira Gandhi
miniszterelnöknőt saját két szikh testőre lőtte agyon.
A következő években a szikh közösséget megosztotta a szikh szélsőségesek terrorista
tevékenysége, amelyet az indiai kormány továbbra is megpróbált felszámolni.
Legszélsőségesebb, legfanatikusabb csoportjaik a mai napig egy teljesen független szikh
állam – Khallisztán (Tiszták földje) – megalapítását szorgalmazzák.
Az, hogy jelenleg mégis csak megbékélés tapasztalható a szikhek és a központi indiai
kormányzat között, mindenképpen annak is betudható, hogy 2004. május 22-én India
sorrendben 17. kormányfőjének dr. Manmohan Szingh (1932) szikh politikust választották,
aki két mandátumon keresztül, 10 éven át töltötte be magas tisztségét. Sokan őt tartják a
legképzettebb indiai miniszterelnöknek.
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Könyv Úr, a halhatatlan guru
Az Granth Száhib (Első könyv, de Könyv Úrként is említik), a szikh vallás szentírása. A
bálványimádással szembeszegülő szikhizmusnak ez az egyetlen kegytárgya. Szikh guruktól
(vallási vezetők), valamint különböző vallások és szekták ókori és középkori szentjeitől
származó vallási himnuszok majdnem 6000 darabos gyűjteménye. Az énekek és versek
mellett uralkodói tanácsok, a legkülönbözőbb erkölcsi példázatok is megtalálhatók benne,
emellett metafizikai spekulációk Istenről és az emberről. A vallásos képzetek leginkább a
vallásalapító Nánaktól származnak, míg az erkölcsi életvitelre vonatkozóak az utolsó gurutól,
Gobind Szinghtől.
Az erkölcsi törvényekre kiváló példa az, hogy minden szikh köteles szállással és étellel
ellátni az arra rászorulót. Így például az Aranytemplom köré épült épületegyüttes egy része is
szálló, ahol ingyen lakhatnak a zarándokok.
A Granth Száhib minden gurdvárában (szikh templomban) a kultusz központi tárgya, és
az élő gurukat megillető hódolatban részesül. A szent könyv megtalálható a családi
szentélyekben is. Ha a hívőknek valamilyen lelki útmutatásra van szükségük, a Granth
Száhibban keresik a választ. Maga a könyv 1430 oldalas, és csak 1864 óta engedélyezett a
nyomtatása. Ha nyomtatás közben véletlenül selejtes lap, példány készülne, azt azonnal el kell
égetni, nehogy más célra kerülhessen felhasználásra.
Fontos alkalmakkor (születés, halál vagy vallási ünnepek) a Granth Száhib minden
oldalát megszakítás nélkül felolvassák. Ez a 48 órán át tartó „akrand páth”. A guruk
születésnapján vagy a szikh mártírokról való megemlékezéskor a Granthot olykor
körmenetben végighordozzák az adott településen.
Az eredeti Granth Száhib egy hatalmas (1x1,5 méteres) aranyborítású könyv, ami egy
rendkívül díszesen faragott, drágakövekkel kirakott mennyezet alatt található, egy aranyból
épült templomban, ami a nektártó közepén áll Amritszár városában. Szent és sérthetetlen,
mely előtt a hívők mélyen meghajolnak, miközben megpróbálják megérinteni. A szertartások
alkalmával Könyv Urat önkéntes szolgák legyezik – afféle tiszteletadásképpen.
A hatalmas aranykönyv kitüntetett helyzete mint „élő személynek” azonban igazából az
esti szertartásnál válik egyértelművé. Ilyenkor drága kelmékbe bugyolálják, majd ráhelyezik
egy díszes arany hordágyra, amit a hívek a vállukon cipelnek ki a tó közepén lévő
imateremből egy oldalsó szentélybe, ahol szó szerint „ágyba dugják”.
A szent könyvet őrző templomkomplexum területén nem lehet dohányozni vagy
narkotikumokat fogyasztani, ide nem lehet utcai cipővel belépni. Belépés előtt a látogatóknak
kötelező lábat mosni, és nem tartózkodhatnak fedetlen fejjel sem a templom területén. Ezzel
biztosítják azt, hogy az odalátogatók kellő tisztelettel viseltessenek e különleges hely iránt. Az
Aranytemplom felügyeletét dárdás őrök látják el, akik árgus szemekkel figyelik, hogy az
említett megkötéseket minden látogató betartsa. Az már az újabb kori szabályok közé tartozik,
hogy az Aranytemplomban tilos fényképezni, tehát sem magáról a szentély belsejéről, sem a
híres könyvről nem készülhet felvétel.
A szikheknek a szent könyv mellett számos más fétisük is akad, de ezeket hivatalosan is
csak szent erővel feltöltött tárgyaknak tekintik. Ezeket is Aranytemplomban őrzik, de nem
kapcsolódnak hozzájuk kialakult formális kultuszok. Az Aranytemplom kincsei között van
például egy drágakövekkel kirakott arany esernyő valamint egy briliánsokkal díszített fejpánt
is (ez utóbbit Radzsit Szingh maharadzsa készíttetette fiának, nászajándékul).
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Szikh templomok
A legtöbb szikh sajátos templomba, ún. gurdvárába jár istentiszteletre. Otthon is
imádkozhatnak, ha rendelkeznek Granth Száhib guru egy példányával.
A gurdvára (guruhoz vezető ajtó) fontos találkozóhely a szikh közösség számára. Egyes
termekben beszélgethetnek, az osztálytermekben pedig a gyerekek a történelmükről és a
hitükről tanulhatnak. A Pandzsáb területén élő gyerekek a gurdvárákban sajátítják el a
pandzsábi nyelvet is.
Az imateremben az egyenlőség jeleként mindenki a padlón ül, a nők és a férfiak gyakran
egymástól elkülönülten. Bár hivatásos papok is vannak, de bármely szikh hívő (legyen az férfi
vagy nő) is felolvashat a szentírásból, és levezetheti az istentiszteletet.
Nának guru úgy érezte, hogy nincs szükség bonyolult rítusokra, ezért a szikh
istentiszteletnek nincs meghatározott formája: kathából (szent himnuszok felolvasása és
magyarázata) és kírtanból (a himnuszok eléneklése) áll, végül a három részből álló közös ima
(ardász) következik. A fohász első részében Istenről és a gurukról emlékeznek meg, a
másodikban a Granth Száhibról, a harmadikban pedig Isten áldását kérik a közösségre.
Az ima után elkészítik a karáh-parsádot, amely egy lisztből, vajból és cukorból készült
édesség. Ezt egy rövid karddal (kirpan) kevergetik, majd a közösség együtt elfogyasztja.
Ezt követően közösen étkeznek. Minden gurdvárában van egy ebédlő (langar), ahol
nemcsak a rászorulók jutnak ételhez, hanem minden szikh itt étkezik az istentisztelet után. A
hívők önkéntes adományokkal – pénzzel vagy étellel járulnak hozzá a költségekhez. Nők és
férfiak is elkészíthetik az ételeket, és vegetáriánus fogásokat is felszolgálnak.
(Folytatjuk)
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01 – Randzsit Szingh, a független szikh királyság megalapítója
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02 – Randzsit Szingh maharadzsa trónja
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03 – Randzsit Szingh maharadzsa udvara (Hasan al Din alkotása)

04 – Radzsit Szingh palotája a pakisztáni Lahorban
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05 – Az amritszári Harimandir, vagyis az Aranytemplom – a szikh vallás központja
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06 – Dulip Szingh, az utolsó függetelen szikh uralkodó (Franz Xaver Winterhalter festménye)
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07 – Dulip Szingh, az utolsó függetelen szikh uralkodó
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08 – Granth Száhib, azaz Könyv Úr, a szikhek élő guruja

09 – Könyv Urat éjszakára drága kelmékbe csomagolják és ágyba „fektetik”
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10 – Dr. Manhohan Szingh, India első szikh miniszterelnöke
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