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TALÁLKOZÁSOK A KRISNATUDATTAL 

„Az etnográfia édes haszna, ha alárendelt is, azért kétségkívül létező; segédtudomány, vagy az lehetne; 
akárcsak szótárak összeállítása, vagy lencsék csiszolása, ez a diszciplína is lehetővé teszi – vagy tehetné , hogy 
egészséges kapcsolat alakuljon ki egy eltérő szubjektivitással. Konkrét „mi”ket helyez konkrét „ők” közé és 
konkrét „ők”et konkrét „mi”k közé, ahol, ha szorongva is, de mindannyian ott vagyunk már.  (…) Vagy 
megismerjük egymást és együtt élünk ezzel a tudással, vagy egymásnak ütköző monológok becketti világában 
végezzük.” 

Clifford Geertz (Osiris 2001) 

Kutatásomat  2000  őszén  kezdtem  meg  a  Magyarországi  Krisnatudatú  Hívők 
közösségében.  A  kezdet  ideje  egyetemi  tanulmányaim  elején  állt,  most  közeledve  a 
befejezéséhez, úgy érzem, egy végponthoz jutottam, időszerű tehát ennek az időszaknak egy 
összegző  elemzése.  Tanulmányomat  négy  alapvetően  meghatározó  kérdés  köré 
csoportosítottam,  négy  fontos  „találkozás”  köré.  Az  első,  hogyan  kerültem  be  ebbe  a 
közösségbe,  hogyan  fogadtak  el,  miféle  szerepet  tölthettem  be  a  kutatás  során,  mint 
antropológus?  A  második  rész,  első  terepmunkáim  eredménye,  a  magyarországi  hívőkkel 
kapcsolatos elemzés, melyben egy fontos kérdésre keresem a választ. Hogyan illeszkedik be a 
Krisnahívők kultúrája az őket körülvevő kultúrába? Végül arról  írok majd, hogyan jutottam 
el  a  filmezésig,  hogyan  készítettem  el  első  filmemet  erről  a  közösségről,  és  ez  milyen 
eredményekkel,  tanulságokkal,  újabb  tapasztalatokkal  járt? Megfogalmazódik  (mivel  a  film 
témája is ez volt) mit is jelent tulajdonképpen a Krisnatudat? Különféle szinteken azt fogom 
elemezni,  hogyan  sajátítják  el  a  hívők  a  Krisnatudatos  kultúrát? Befejezésül  pedig  utolsó 
terepmunkám eredményeiről fogok beszámolni, egy indiai út során  szerzett tapasztalataimról 
és egy zarándoklaton készült filmemről. 

Első találkozás 
Antropológus a Bhakták 1 közt 

I. 
Azon  túl,  hogy  minden  kutatás  egy  konkrét  esettanulmány  a  maga  speciális 

ismereteivel  és  tanulságaival,  mindig  része  egy  tudományos  gondolkodás  egészének,  saját 
kutatásunk  és  módszertanunk  egészének.  Fontosnak  tartom,  hogy  az  ember  időről  időre 
tisztázza magában mit, miért tesz? Ez persze evidenciának tűnhet, mégis sokszor elmulasztjuk 
megtenni,  és már csak akkor kapunk észbe,  amikor eltévedtünk, és cselekedeteink öncélúvá 
váltak,  vagy  mások  céljainak  alárendelődve  haladnak,  valami  felé,  amiről  ezek  után 
tisztességgel számot nem adhatunk. 

Eredeti  célom  ennek  a  kutatásnak  az  elején  az  volt,  hogy  az  előítéletek  elleni 
küzdelemben  kulturális  antropológiai  módszerekkel  vegyek  részt.  Ennek  hátterében 
alapvetően  az  a  feltételezésem  állt,  hogy  előítéleteink  többsége  abból  adódik,  hogy  nem 
ismerjük,  nem  értjük  egymást  jól.  Úgy  gondoltam  kutatásaim  eredményei  által  segíthetem 
azokat,  akikben megvan  a készség a párbeszédre,  csak nem  tudják, hogyan  fogjanak hozzá. 
Ennek  megfelelően  olyan  kérdéseket  tettem  föl  kutatásom  során,  ami  a  legtöbb  kívülálló 

1 A szó jelentése hívő. A közösségben, egymás közt, így nevezik magukat. Érdekesség, hogy ennek ellenére 
örülnek annak is, hogy a kívülállók „Krisnásnak” nevezik őket, mert ezzel tudtukon kívül kiejtik Isten nevét, ami 
hitük szerint jótékony hatással van lelkiéletükre, még akkor is, ha a kimondás pillanatában ezzel nincsenek 
tisztában.
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számára  még  olyan  esetekben  is  tisztázhatatlan  kérdésnek  tűnt,  és  akkor  is  könnyű,  de 
helytelennek  tűnő,  előítéletes  zsákutcákba  vitt,  ha  alapvetően  nyitott  embernek  vallották 
magukat,  akik  készek  a  megértésre. Minden  esetben  azt  tapasztaltam,  hogy  alapvetően  két 
kérdés  van,  ami  komolyan  foglalkoztatja  az  embereket.  Az  első,  hogy  egy  az  európai 
kultúrától ilyen mértékben különböző kultúra hogyan képes gyökeret ereszteni hazánkban? A 
másik,  hogy  vajon  hogyan  történt  a  megtérés?  Ami  pedig  érdekes  módon  nem  merült  fel 
ugyan  senkiben  előzetesen,  de  a  beszélgetések  során  egyértelműen  kiderült,  hogy  talán 
valahol a legfőbb kérdés az, hogy mit is csinálnak a bhakták nap mint nap? 

Eredeti elképzeléseimet elsőként az formálta át, hogy érzékeltem ebben a közösségben 
az előítéletek kétoldalúságát. Tovább árnyalta ezt a  felismerést az, hogy rájöttem, hogy ez a 
kétoldalúság nem csak jelen van, hanem a bhakták identitásának gyakran szerves része. Ekkor 
felmerült a kérdés hogy, ha ez a szembenállás része az identitásnak, akkor létezike valójában 
a belső késztetés a közösség részéről az elfogadtatásra és a befogadásra, vagy valami egészen 
másról van szó? A másik érdekes tapasztalatom az volt, hogy bár ez a kétoldalúság fenn áll, a 
határok mégsem  olyan merevek,  mint  első  ránézésre  tűnnek.  Abban  a  pillanatban  ugyanis, 
hogy  valamiféle  kapcsolat  létrejön,  ez  a  közösség kiterjeszti  határait,  és  a  vele  kapcsolatba 
kerülő  személyt  úgy  definiálja  a  maga  számára,  hogy  kiszakítja  az  elvileg  szakadékkel 
elválasztott  „külvilágból”,  és  a  találkozást  már  a  közösségbe  tartozás  első  lépcsőfokának 
tekintik.  Erre  saját  tapasztalataimból  hozhatok  példát.  Amikor  néhány  napra  beköltöztem  a 
budapesti  templomba,  első  reggel  egy mataji 2  sietve megkért  arra,  szaladjak  el  a  boltba  15 
liter  tejért. Hazafelé menet  a  két  hét  literes  zacskót  cipelve  büszke  voltam  arra,  hogy  ilyen 
hamar a bizalmukba  fogadtak, már pénzt  is adnak, feladatot  is, szóval hamar megy minden, 
mintha  én  is  bhakta  lennék,  tehát  jó  antropológus  vagyok,  szinte  észre  sem  vesznek.  Csak 
később jöttem rá, hogy nem erről van szó, hanem arról, most volt alkalmam megérteni azt, hol 
kezdődik  náluk  az,  hogy bhakta.  Ez  akkor  lett  világossá  a  számomra,  amikor  hosszabb  idő 
után  arról  kérdeztek,  vagy  azzal  viccelődtek  körülöttem,  hogy  hol  is  tartok  most,  meddig 
maradok  még,  antropológus  vagyok  még,  vagy  bhakta?  Akkor  többen  elmondták,  hogy 
Prahupada 3  írásai  szerint  az  első  lépés  a  kíváncsiság,  s  utána  egymást  követik  a  további 
lépések egyenesen a Krisnatudat felé. 

Helyzetem  és  felismeréseim  a  következő  elhatározáshoz  vezettek.  Kutatásaim  során 
mindig különösen nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy minden, amit teszek két oldalú legyen. 
Végig  szem  előtt  tartottam  azt,  hogy  szerintem  kutatásom,  tapasztalataim,  nem  csak  a 
„külvilág”  számára  fontosak,  nem  csak  nekik  írok.  Itt  persze  rögtön  fölmerül  egy  sokszor 
vitatott  kérdés,  milyen  jogon  avatkozunk  bele  egy  közösség  életébe?  Én  alapvetően  úgy 
látom,  hogy  ottlétem  nem  véletlen,  a  kutatott  csoportnak,  valamiért  szüksége  volt  egy 
antropológusra 4 .  Együttlétem  velük  a  kezdettől  fogva  beavatkozás  az  életükbe.  Úgy 
gondolom,  hogy  ha  látszólagos  beilleszkedés  után  írnék  egy  elemzést  ottlétem 
tapasztalatairól,  beszélnék  másoknak  arról  milyen  volt  „odabent”,  az  mindenképpen  hiba 
lenne.  Ottlétem  egyfajta  nyitás,  kommunikációs  igény  a  kutatott  közösség  részéről  is. 
Feltehetően  egy  olyan  személyt  kerestek,  vagy  egy olyan  személyre  akadtak  bennem,  akin 
keresztül beszélhetnek, és akin keresztül ugyanakkor hallhatnak is. Érdekes volt, hogy valahol 
ez is artikulálódott a körülöttem való gondolkodásban, mikor találgatták, hogy évek óta mit is 

2 A szó jelentése anya, anyácska, a lányokat ezzel a szóval illetik a közösségben. 
3 A Krisnatudat alapító acaryaja. Ő volt az, aki a Krisnatudatot elvitte Amerikába, majd a világ több helyén 
máig tartóan központokat alapított. Később majd írni fogok arról, milyen szerepet töltenek be a hívők életében a 
szentírások  szövegei,  a  hozzájuk  írt  kommentárok,  illetve  az  általuk  guruként  tisztelt  lelki  vezetők  különféle 
írásai. 
4 Fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy más terepmunkám során volt olyan tapasztalatom, hogy ottlétem 
zavarja a közösséget, éppen alkalmatlan időben vagyok ott, és nem „veszik hasznomat”, ebben az esetben 
eljöttem, és csak később, más alkalommal, vagy egyáltalán nem próbálkoztam újra.
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csinálok  a  közösségben,  még  mindig  sari 5  nélkül.  Az  egyik  parbhu 6 úgy  fogalmazta  meg, 
hogy „Mindig jönnek emberek, akik segítenek, mert Krisna úgy akarja. Te is ilyen lehetsz, ez 
most a feladatod, és egyben kegyet is kapsz, Krisna kegyét, hogy az ő szolgáinak segítesz. Ez 
jó.” Azért  fontos  ezt  kimondani, mert  úgy  gondolom,  valahol  egy  közös  nyelvet  keresünk. 
Talán  nem  is  jó a  „nyelv”  szó használata, mert  túl konkrét,  feltételezi,  hogy  léteznek olyan 
örök érvényű, mindenhol érthető és értelmezhető  jelek, melyek mindenki  számára ugyanazt 
jelentik.  Nem  erről  van  szó.  Inkább  azt  mondhatnám,  annak  reményében  kutatok,  hogy 
vannak  bizonyos  képességeink,  tulajdonságaink  kultúráktól,  koroktól,  szociális  helyzettől 
függetlenül, mint például a megértés, vagy a kíváncsiság, amelyek  föléleszthetőek különféle 
módszerekkel, és ha  így van adott esetben egy antropológiai kutatás eredménye  is betöltheti 
ezt a szerepet. Az egyik alábbi fejezet vezérfonala egy a bhakták által tisztelt személy, egyik 
lelki  vezetőjük  hasonlatára  épül  majd.  Ez  a  hasonlat  a  kívülállók  számára  legfeljebb  egy 
szemléletes  képi  síkot  jelenthet,  ugyanakkor  azt  remélem,  hogy  azok  a  bhakták,  akik  a 
kutatásom  során  segítették  a  munkámat,  és  a  végén  elolvassák  a  tanulmányomat  ,  hogy 
számukra is érthetőe, egyetérteneke azzal, amiket írtam – még inkább magukénak érezhetik 
ezt a munkát, melyet átszőtt egy olyan ember gondolata, akinek a szavait ők különösen sokra 
tartják.  Ezek  apróságnak  tűnnek  talán,  de  az  én  kutatásaimat  végig  meghatározták.  Talán 
egyértelműbb,  ha  olyan  probléma  mentén  mutatom  be  ezt,  ami  gyakran  előfordul  minden 
kutatóval. Nyílván nem én vagyok az első, akit megkértek, „ezt most ne vedd fel!” „ezt majd 
ne írd le!”. Mit  lehet  ilyenkor tenni? Azért nem akartam egyszerűen meg nem történtté tenni 
ezeket a tapasztalataimat, mert egyrészt sok lényeges tartalom sikkadt volna el  így, másrészt 
arra  jöttem  rá,  hogy  a  tiltás  önmagában  elemzésre  méltó,  akkor  is,  ha  a  tartalom  a  maga 
konkrét  mivoltában  rejtve  marad.  Ilyenkor  egyszerűen  tovább  kérdeztem,  amíg  el  nem 
jutottam egy olyan ponthoz, amit már  leírhattam, és egyben választ  is adott más kérdésekre, 
adott  esetben  arra  is  miért  történik  olyasmi,  amit  aztán  nem  írhatok  le  vagy,  hogy  miért 
tiltanak valamitől. Például  és szándékosan nem konkrét, a kutatásom során tapasztalt példát 
hozok  itt  –  nem  biztos,  hogy  tanulságosabb,  ha  valakiről  leírom,  hogy  ezt  és  ezt  lopta,  így 
csalt és hazudott, mint megfogalmazni azt, hogy hogyan viszonyulnak a magántulajdonhoz, a 
pénzhez.  Ezzel  a  módszerrel,  a  hangsúlyok  megváltoznak,  és  miközben  leírhatóvá  válik  a 
leírhatatlan,  sokszor  valami  lényeges  dolog  történik,  más  oldalról  közelítünk,  és  alapvető 
kérdéseket  teszünk  fel.  Ráadásul  a  maga  összetettségében,  ami  megfelel  az  eredeti 
célkitűzéseknek  is. De ez csak az egyik oldal megint. Elgondolkodtam azon  is, nem  lehete, 
hogy  valamit  rosszul  tettem,  ha  tartanak  attól,  amit  leírhatok?  Csak  később  értettem  meg, 
hogy  nem  csak  ilyen  helyzetekben  van  valamiféle  igény  arra,  hogy  helyettem  írják  meg  a 
tanulmányt,  vagy  készítsék  el  a  filmet.  A  kezdetekkor  készített  interjúk  során  elmondott 
életutak,  vélemények,  szemléletmód  egyfajta  séma  mentén  haladtak.  Erre  igazából  akkor 
jöttem  rá,  amikor  mások  „első  találkozásait”  végighallgattam,  és  szinte  szóról  szóra 
ugyanazokat a történeteket hallottam, még akkor is, ha más személy mondta el azt. Ennek a 
megértéséhez  tudni  kell  azt  is,  hogy  amikor  még  a  kilencvenes  évek  elején  Németh  Géza 
támadást  indított  a  Krisnatudatú  Hívők  Közössége  ellen 7 ,  az  akkor  kialakuló  előítéletes 
képnek fontos része volt a családoktól való erőszakos elszakítás, vagy egyáltalán az erőszakos 
térítés  feltételezése.  Ehhez képest  az odalátogatók  azt  tapasztalják,  hogy  nincsen  semmiféle 
titok, ebben a közösségben mindenki mintha nyíltan beszélne megtérése történetéről. Amikor 
én  már  hosszabb  ideje  voltam  együtt  a  bhaktákkal,  tudtam,  hogy  az  egyik  bhakta  számára 
nem az lenne az első, hogy elmesélje, a szülei most már milyen nagyon örülnek annak, hogy ő 

5 A lányok viselete. Hagyományos indiai női ruha, egy színes, hosszú kendő, melyet meghatározott módon 
többször maguk köré csavarva ruhaként hordanak a matajik. 
6 A szó jelentése „mester”. A közösségben a férfiak gyakori megszólítása. 
7 Lsd. erről bővebben Kamarás István , Krisnások Magyarországon (Iskolakultúra, 1998) A Krisnatudat 
magyarországi történetet c. rész (46.pp).
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ebben  a  közösségben  él.  Arra  jöttem  rá,  hogy –  talán  azért, mert  az  egyik  fő  missziójuk  a 
térítés  –  él  ebben  a  közösségben  egy  nagyon  határozott  kép  arról,  mit  akarnak  hallani  az 
emberek,  és  valahol  hosszú  ideig  ennek  mentén  akarták  az  én  dolgozatomat  és  később  a 
készülő  filmeket  is vezetni. Azt gondolom ez nem hiba, nem  jó vagy rossz. Ez éppen olyan 
körülmény,  tanulság,  kultúrájuk  része,  mint  ha  egy  másik  terepen  élő  közösség  tagjai  úgy 
vélnék,  ha  lefényképezik  őket,  ezzel  ellopják  a  lelküket.  Ha  nem  alkalmazkodnék  efféle 
körülményekhez,  akkor  fontos  dolgok  megértését  mulasztanám  el.  Eddigi  tapasztalataim 
szerint  vagy  az  elképzeléseik  mentén  írtak,  készítettek  filmet  eddig  róluk,  vagy  éppen 
ellenkezőleg, olyasmiről  írtak,  ami csupa  „ezt ne  írd  le!”  történetet  tartalmazott, mindenféle 
körültekintés, vagy utánajárás nélkül. 8 Úgy látom, hogy bár sokszor, sokan, sokféle kérdéssel 
fordultak a közösséghez, a mai napig keveseknek sikerült olyan tanulmányt  írni, vagy olyan 
filmet készíteni róluk, amiben valóban saját arcukat mutatták meg a külvilág számára. Az a 
tapasztalatom, hogy az eddigi kommunikáció egy afféle virtuális valóságot teremtett, melyben 
úgy tűnik,  jól megfér a közösség a külvilággal, de ez valójában  félrevezető, és bár  integráló 
hatásúnak tűnik, a közösség szempontjából továbbra is megmarad a kívülállás. 

II. 
Már  említettem,  hogy  a  kutatás  kezdetén  mi  volt  az  eredeti  célom  és  azt  hogyan 

árnyalták tapasztalataim eredeti elképzeléseimet. Amikor korábban az antropológus szerepére 
kerestem  hasonlatot,  hogy  magam  és  a  munkámat  is  meghatározzam,  mindig  a  tolmács 
hasonlattal  éltem.  Ám  a  kutatás  során  rájöttem,  ez  a  hasonlat  több  szempontból  nem 
megfelelő.  Az  első,  hogy  előtérbe  helyezi  a  kutatót,  akinek  szerepe  a  közvetítés 
szempontjából minimális kellene  legyen, egy  ilyen kutatás  során. A másik, hogy  feltételezi, 
kétféle  nyelvet  beszélünk,  s  hogy  ezek  a  „nyelvek”  elsajátíthatóak, mint  a  beszélt  nyelvek, 
ami  szerintem  ugyancsak  nem  igaz.  A  kultúra  abban  az  értelemben,  ahogyan  a  kulturális 
antropológia megfogalmazza,  véleményem  szerint összetettségénél,  sajátságainál  fogva  nem 
elsajátítható és nem is „lefordítható” 9 . Arra jutottam, hogy ezt a kérdést is rosszul teszem föl, 
a  saját  szerepem  felől  kérdezek. Ha  ugyanis  Clifford Geertz  nyomdokain  járva  azt  nézzük 
meg, mi  az, amit  az antropológusok csinálnak, ha elolvassuk  azt,  amit  írnak, meghallgatjuk 
beszámolóikat,  akkor  talán  a  hasonlat  magától  is  értelmét  veszti.    Eddigi  kutatásaim 
eredményei  sokkal  inkább  olyan  képet  mutatnak,  mintha  az  elkészült  tanulmány,  film  egy 
ablaküveg lehetne, amin keresztül, de hangsúlyosan saját környezetéből kiindulva, kitekintést 
nyerhetne  a  kutatott  közösség  a  „külvilágra”.  Ablak,  mert  általa  láthatja,  hogy  része  az 
egésznek, van átjárhatóság, tehát nincsen elszigetelve, vannak csatornák, melyeken keresztül 
kommunikálhat. A „kívülállók” számára pedig ugyanakkor, ez az üveg, tükör. Elolvasva egy 
ilyen  tanulmányt,  megnézve  egy  ilyen  filmet  arról  kaphatnak  képet  milyen  világban  élnek. 
Úgy gondolom annak, hogy valami van, vagy éppen hiányzik a világból, annak okai bennünk 
vannak.  Nem  másra  gondolok  itt,  mint  arra,  amit  a  mottóként  választott  Geertz  szöveg  is 
megfogalmaz.  Konkrét  tanulmányok  ugyan  az  antropológiai  tanulmányok,  hatásukban 

8 Talán érdemes itt megjegyeznem – bár erről a későbbiekben írok majd,  hogy az ilyen megjelenő szövegek, 
filmek száma mára szinte nulla. Ennek az az oka, hogy a közösség PR tevékenysége az egyik legfejlettebb, 
felismerve a médiában rejlő közvetítő erőt az utóbbi évek során elérték, hogy nem csak viszonylag gyakran 
szerepelnek különféle média csatornákon, de általában az eddig tárgyalt, általuk a külvilág számára formált képet 
mutatják be. 
9 Bár a kultúra fogalmáról gondolkodva azt írja Hollós Marida (Szimbiózis 1995) is, hogy a kultúra egyik 
jellemzője, hogy „a kultúra tanult”, ám nem abban az értelemben, ahogyan én itt céloztam rá. Arra gondolok 
ugyanis, hogy egykét év alatt nem elsajátítható. Ami ennél a közösségnél érdekes, hogy ők kifejezetten tanulnak 
egy kultúrát, néhány éve. Itt tehát igaz lehetne ez, ahogyan működnek, éppenséggel feltételezhetné, hogy a 
kultúrájuk megtanulható. Ám azt hiszem nem egészen erről van szó. Talán tanulmányom következő fejezetei 
rávilágítanak majd erre is. Az Ő felfogásuk szerint ugyanis ez a folyamat talán nem is annyira tanulás, mint 
emlékezés.
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azonban  inkább  szemléletmódot  tükröznek.  Arról,  hogy  a  mi,  ti,  ők  tulajdonképpen  egyek, 
hogy miközben megismerünk egy kultúrát, egy szemléletet, igazából az lenne a fontos, hogy 
felismerjük részegész viszonyainkat egymáshoz. 

III. 
Végezetül  nagyon  röviden  arról,  hogy  a  közösség  tapasztalataim  szerint  hogyan 

„fogadott  be”,  ki  is  vagyok  közöttük  én.  Valamikor  az  antropológiai  tanulmányaim  elején 
egyszer  írnom  kellett  egy  dolgozatot  arról,  hogyan  közelítek  a  kutatás  során  a  kutatott 
közösséghez. Ebben  írtam arról,  hogy szerintem  ideális esetben eljön egy pont,  amikor már 
barátaink  vannak  a  kutatott  közösségben,  amikorra  nem  csak  azért  részei  életünknek,  mert 
antropológiával  foglalkozunk  és  ez  a munkánk. Az  öt  év  során  én  is  eljutottam  ide. Már  a 
kutatás  elején  is  hívtak  bhaktának,  amikor  például  részt  vettem  a  könyvosztásban,  vagy 
segítettem  a  szegény  konyhán,  de  valójában  olyankor  érzem  ezt,  ha  felhív  egy  bhakta, 
előadást  tart valahol, hallgassam meg én  is. Amikor egy másik bhakta meghív az avatására, 
mert  fontos,  hogy  ott  legyek.  Amikor  szólnak,  mert  valahol  filmet  vetítenek  róluk,  vagy 
eljönnek az én vetítéseimre, mert kíváncsiak a filmre, vagy annak a sikerére. A közösségben 
ismernek,  érdeklődnek  a  munkáim  felől,  mit  írtam  mostanában  róluk,  elkérik  a  munkáim 
eredményét. Úgy gondolom ezek alapján, talán azt mondhatom, az ő antropológusuk lettem, s 
hogy  néhányan  barátjukká  fogadtak.  Ami  pedig  a  legfontosabb,  visszatérve  saját 
hasonlatomhoz, hogy úgy érzem, a kutatás során sikerült ablakot nyitnom a közösségnek az 
antropológiai kutatás módszerei által, egy sajátos szemléletmód alapján és felé. 

Második találkozás 
Kultúrák találkozása 

I. 
A kérdés feltevése 

Hogyan képes egy az európai kultúrától látszólag teljes mértékben idegen kultúrára épülő 
vallás meghonosodni hazánkban? 10 
Ez a kérdés nagyon sok további gondolat tisztázását veti fel: 
•  Hogyan alakítja át az eredeti, "import" kultúrát az a kulturális közeg, amelybe beékelődik? 
•  Hogyan élik meg ezeket a különbségeket a hívek? 
•  Lehetséges egyáltalán és hogyan egy ilyen jelentős különbség áthidalása? 

Először  is  tisztázni  szeretném,  hogy  miért  is  tartom  ezt  egy  fontos  kérdésnek.  A 
MKTHK nek tagjai nem csak a védikus 11  tanításokat importálták Indiából hazánkba, hanem a 
kultúrát is. Ahogyan egyik folmem szerplője megfogalmazta „Krisnatudat, az nem csak egy 
szemléletmód, nem csak egy vallás. Ez egy életmód, egy kultúra.” Ez a kívülálló  számára  is 
rögtön egyértelműen kiderül,  ha  tradicionális  ruhájukban  találkozik például  a bhaktákkal  az 
utcán,  stb.  Mivel  azonban  ez  egy  olyan  kultúra,  amelynek  igazi  gyökerei,  múltja  nincs 

10 Hasonló témával foglalkozik Barabás Máté Közösségek találkozása. Krisnavölgy Somogyvámoson c 
munkája (Budapest, 1997). Én a kutatás során főleg a budapesti közösség tagjaival ismerkedtem meg. Ez sok 
tekintetben más, ám e tanulmány kérdései úgy gondolom általánosnak tekinthetőek. 
11 A hinduizmus tiszteletben álló iratait összefoglaló néven "védikus írásoknak" nevezhetjük (pl. négy Véda, a 
Puránák, az Upanisadok, és a Mahábhárata valamint a Rámájana című eposzok). Ezek az i.e. második és első 
évezredben keletkezett vallásos szövegek, melyek egyben a hindu vallás alapjai is. A védikus szó jelentése tehát: 
a védákkal kapcsolatos, rájuk vonatkozó.
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hazánkban, megállapíthatóan  létezik egy kulturális  szakadék,  s ennek  áthidalására különféle 
megoldásokat  kell  találni.  Miért  fontos  ez  a  közösség  számára?  Részben  azért,  mert  egy 
kultúra  csak  akkor  képes  életben  maradni  egy  más  kulturális  környezetben,  ha  bizonyos 
mértékig  alkalmazkodik.  De  ennél  fontosabb  ok,  amelyet  Clifford  Geertz  A  vallás  mint 
kulturális  rendszer  c. munkájában  fogalmaz meg  (Bp.  1994.) Vallásdefiníciójának  taglalása 
során  hosszasan  foglalkozik  azzal  a  ténnyel,  hogy  mennyire  fontos  minden  vallás 
szempontjából,  hogy  "kialakítsa  a  létezés  általános  rendjének  koncepcióit".  A  definíció  e 
részének  kifejtése  során  ír  arról,  hogy:  "Bármely  vallás  állításai  a  valóság  alapvető 
természetéről ködösek, felszínesek, perverzek lehetnek, de szükséges, hogy állítsanak valamit, 
hacsak nem pusztán moralitásnak nevezett örökölt szokásokból és konvencionális nézetekből 
állnak".  Továbbá:  "Mivel  az  ember  legjellemzőbb  rendeltetése  és  legbecsesebb  birtoka  a 
koncepció,  a  legfélelmetesebb  számára  az,  ha  valami  olyannal  találkozik,  amit  nem  tud 
értelmezni".  Jelen  esetben  természetesen  nem beszélhetünk  "moralitásról", hiszen, mint már 
említettem,  a  védikus  kultúrának  igazi  gyökerei  hazánkban  nincsenek.  A  valóság,  ami  itt 
körülveszi  a  híveket,  egy modern  európai  kultúra. A  kulturális  rendszer,  amelynek  alapján 
gondolkoznak azonban egy teljesen másmilyen környezetben, Indiában született. Ahhoz tehát, 
hogy ez a vallás működőképes legyen Magyarországon, annak ellenére, hogy alapvetően egy 
másik  valóság,  egy  másmilyen  környezet  "szülötte",  a  létezés  rendjének  olyan  általános 
koncepcióját kell kialakítania, amely a kulturális szakadékból adódó különbségekkel is el tud 
számolni.   Máshogyan  megfogalmazva,  ahhoz,  hogy  híveit  megtarthassa,  hogy  a  közösség 
tagjai  ne  érezzék  úgy,  hogy  tudathasadásos  világban  élnek,  a  különbségek  többségére  a 
vallásnak jól megalapozott válaszokat kell adnia saját értelmezési tartományán belül. 

Horváth  Pál  írja  A  vallások  összehasonlíthatósága  és  a  kultúrák  közötti  kommunikáció  c. 
munkájában,  hogy  „Ha  nagyon  leegyszerűsítő  módon  közeledünk  a  vallás  jelenségeinek 
világához, akkor  is magabiztosan állíthatjuk,  hogy a  ’hitszféra’ két meghatározó elem által 
jellemezhető:  a  vallásban  az  ember  ’hisz  és  tesz’,  rituális  elvek  által  vezérelve  vezeti 
életét,egyben  pedig  mitikus  eszközök  segítségével  reflektál  saját  ’szakrális’  létezésére” 
(Budapest,  2000).  A  válaszkeresésnél  a  legcélravezetőbbnek  azt  tartom,  hogy  miután 
ismertetem az elméleti magyarázatot a felvetődő kulturális különbségeket illetően, a közösség 
életének néhány alapvető területét vizsgálva  (külső megjelenés, munka, higiéniai  szabályok, 
szolgálat, nemi szerepek, tárgyi környezet), ismertetem azt, hogy a közösség tagjainak élete a 
hétköznapokban hogyan ad választ minderre a mindennapok gyakorlati szintjén. Kiegészítés 
képpen utalni fogok majd minden egyes fejezet végén indiai tapasztalataimra is, amennyiben 
úgy gondolom, ennek jelentősége lehet a tárgyalt téma tekintetében. 
II.
A kutatás módja, a terep 

Elemzésemben itt alapvetően háromféle forrásra támaszkodtam: 
•  A közösség életével foglalkozó irodalom (ld. a szakirodalom jegyzékben) 
•  Néhány bhaktával készített riport 
•  Saját jegyzeteim a bhakták munkájának megfigyeléséről és a budapesti templomba történt 

beköltözésemről,  somogyvámosi  és  indiai  terepmunkáimról.  (A  kutatás  során  kénytelen 
voltam  a  magnószalagra  rögzített  beszélgetésekről  egy  idő  után  áttérni  a  kötetlen 
beszélgetések  utólagos  lejegyzésére,  ugyanis  a  bhakták  idejét  úgy  vettem  a  legkevésbé 
igénybe,  ha  segítettem  nekik  mindennapi  munkájukban,  velük  tartottam  hétköznapi 
tevékenységeik  végzése  közben.  Ilyenkor  lehetetlen  ill.  körülményes  volt  a  magnó 
használata) 

Kutatásom alatt mindenki rendkívül segítőkész és kedves volt. Már az első riport alkalmával 
feltűnt,  hogy  riportalanyom  milyen  komolyan  vette  a  beszélgetést,  mintha  ezzel  a 
"nyilatkozattal"  is  fontos  feladatnak  tenne  eleget.  Először  azt  hittem,  hogy  ez  személyes
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jellemvonása a kérdezettnek, később azonban azt tapasztaltam, hogy bárki, akit kérdéseimmel 
megkerestem  vagy  megkértem,  hogy  valamit  magyarázzon  el,  segítsen  elintézni,  mindezt 
hasonló  lelkiismeretességgel,  és  komolysággal  tette  meg.  Később  értettem  meg,  hogy  ez 
részben abból adódik, ahogyan ők bármilyen munka, feladat elvégzéséhez viszonyulnak (ezt 
majd  alább  részletesen  is  kifejtem),  részben  pedig  abból,  hogy  az  én  munkámat  is  a 
sajátjukéhoz  hasonló,  odaadó  szolgálatnak  tekintették. Hogy  ez  mit  is  jelent  az  remélem  a 
későbbiekben világosabbá, válik, de a tény az, hogy ez a hozzáállás nagymértékben segítette, 
megkönnyítette és örömtelivé tette a munkámat. Ez a felfogás egyébként nem magától alakult 
ki bennük. Szent könyvük, a Bhagavad  Ghítá egyik énekéhez fűzött magyarázatában maga 
A.  C.  Bhaktivedanta  Swami  Prahupád  fogalmazza  ezt meg:  " Ha  valaki  képtelen  a  bhakti 
yoga  szabályozó  elveinek  közvetlen  gyakorlására,  akkor  szimpatizáljon  a  Krisna    tudat 
terjesztésével.  "  (12.  fej.  10.  vers) Vagyis  kutatásomat  –  amint  ezt már  korábban  is  írtam  
Krisnának tetsző szolgálatnak tekintették, még akkor is, ha én ennek nem voltam tudatában. 

III. 
Elméleti magyarázat 

Kamarás  István  könyvének  (Iskolakultúra  1998)  lektorai 12  az  egyik  lábjegyzetben  a 
következőt  fogalmazták meg:  "borzasztóan  nehéz meghatározni,  hogy mi  értendő  a magyar 
kultúrán.     A Krisnahívők egyik  legfontosabb szentírása,  a Gítá 13  sorai  jelzik, hogy a  lélek 
univerzális, s mivel a lélekvándorlás törvényszerűségeinek megfelelően állandóan változtatja 
a testét, amely olykor nő, olykor férfi, olykor gazdag, olykor szegény, olykor magyar, olykor 
mexikói,  ezért  a változatlan  lélek  tudományához képest a nemzetre,  a nemre és más  anyagi 
jellemzőkre  vonatkozó  tulajdonságok  csupán  másodlagos  jelentőséget  kapnak.  Ebből 
következik, az hogy a Krisnahívők  felfogása szerint az ember elsősorban világpolgár, Isten 
szolgája,  s  csak  másodsorban  magyar.  Törekvésük  az,  hogy  a  Magyarországon  élő  lelkek 
számára  hozzáférhetővé  tegyenek  egy  korok  és  nemzetek  (történetiség)  feletti  univerzális 
lelkiséget.  Kompromisszumot  csak  olyan  mértékben  kötnek,  ami  az  elvek  sértetlensége 
mellett feltétlenül szükséges e feladat sikeres elvégzéséhez. Emellett úgy gondolkodnak, hogy 
nemzeti hovatartozásuk nem véletlenszerű, itt van feladatuk, ezt a népet kell szolgálniuk, ezért 
szeretnének lelki értékekben gazdag magyarokká válni." 

Úgy gondolom ezen a ponton  fontos  tisztázni azt  is, hogyan  viszonyulnak a Krisna 
hívők  más  vallásokhoz.  A  Védikus  Bölcselettudományi  Szabadegyetem  A  vallások  közötti 
hasonlóságok vaisnava értelmezése című kis kiadványában (Bp. 1998.) ezt a következő képen 
fogalmazta  meg  Tasi  István:  "A  mi  spirituális  elméletünk  szerint  a  vallások  közötti 
hasonlóságok nem anyagi eredetűek, hanem annak bizonyítékai, hogy a világvallások illetve 
egyes mitologikus művek ugyanannak a magasabb rendű tudásnak a részét képezik, ugyanazt 
magyarázzák  többkevesebb  részletességgel.  A  vaisnava  feltételezés  szerint    amely 
összhangban  áll  India  ősi  írásaival    létezik  egy  magasabb  rendű  tudat,  illetve  magasabb 
tudatú személy, aki  időről  időre üzeneteket  juttat el a Földre a szentírások  formájában,  lelki 
tanítók  közvetítésével.  Az  üzenetek  hasonlósága  az  azonos  forrásnak  tudható  be,  a 
különbségek  pedig  csupán  az  eltérő  kultúrák  befolyásának  eredményei."  A  Krisnatudatú 
hívőket tehát  igen mélyen megalapozott vallási tolerancia jellemzi. Jézust  is gurunak tartják. 
Ez azért nagyon  fontos, mert  így a hívőknek nem kell  szakítaniuk egy ezer éves tradícióval, 
nem kényszerülnek  arra,  hogy  hátat  fordítsanak  a  keresztény  hagyományoknak.  Így  például 

12 Néhány vezető beosztású bhakta és az akkori PR felelős. 
13 Szent könyvük rövid megnevezése, értsd Bhagavad Ghítá.



9 

megtartják  a  karácsonyt  is.  Persze  a  hívek  többsége  azt  állítja,  inkább  csak  tradíciót  követ 
ilyenkor,  családja,  emlékei,  környezete  hatására  tartja  meg  az  ünnepet,  nem  pedig  Jézus 
születésén  örvendezve.  Mégis  úgy  gondolom  lényeges  pont  ez  a  felvetett  kérdésem 
tekintetében, hiszen elméleti szinten ez is egy nagyon fontos híd a kulturális szakadék fölött. 

IV. 
A különbségekre adott válaszok a gyakorlati szinten 

Clifford Geertz, a már említett munkájában kitér arra a problémára  is, hogy a vallási 
hitnek  szét  kellene  választani  a  szertartások  során  átélt  és  a  hétköznapok  során  megélt 
változatát. Tanulmányomnak ebben a részében a hétköznapok során megélt vallást vizsgálom, 
vagyis  azt,  hogyan  befolyásolják  az  egyéneknek  a  puszta  tények  létező  világáról  kialakult 
elképzeléseit,  viselkedésüket  vallási  kötöttségeik.  Fő  kérdésemnél  maradva,  pedig  azt  is 
vizsgálom,  hogy  a  puszta  tények  világa  hogyan  formálja  a  vallási  előírásokat  a  kulturális 
különbség miatt. 

Külső megjelenés 
A  templomban,  szertartásokon minden  bhakta  a  tradicionális  ruhát  viseli.  Ez  a  fiúk 

esetében az ún. dhoti 14 és kurta 15 , a lányoknál pedig a sari 16 . Mivel ezek az indiai éghajlatnak 
megfelelően  igen  lenge öltözetek, kiegészítésre szorulnak az évszaknak megfelelően (pólók, 
pulóverek stb.). Cipőt épületen belül általában nem hordanak, csak például a konyhában, de 
ott  sem  utcai  cipőjüket.  Arra  a  kérdésre,  hogy  miért  fontos  számukra  ennek  a  ruhának  a 
viselése, sokféle választ kaptam: 
 Olyan ez, mint a katonának az egyenruha, amit egyrészt azért hord, mert  szereti, másrészt 
egyfajta elkötelezettséget is jelent. 
 Szeretem, szépnek találom. Kellemes viselet. 
 A ruha viselésével felkészülünk a találkozásra Krisnával a lelki világban. 
 Védelmet jelent a számomra. 
  A  ruha  viselése  is  egyfajta  prédikáció.  Külső  megjelenésünkkel  is  sugározzuk  a  Krisna 
tudatot. 

A  válaszok  közül  a  harmadik  szinte  mindegyik  megkérdezett  bhakta  válaszai  közt 
szerepelt. A bhakták többsége szerette a tradicionális ruhát, de sokan említették, hogy nagyon 
nehéz volt megszokniuk. Ez a külsőség egy olyan kulturális "import" tehát, ami szükségszerű, 
melynek  fontos teológiai  indoka  is van. Így a válasz ebben az esetben arra a kérdésre, hogy 
miért  viselik,  egyértelmű,  hitükből  következik.  A  többi  válasz  ennek  csak  a  személyes 
támogatottsága. 

Fő kérdésemnél maradva azonban meg kell vizsgálni azt is, hogy be tud  e illeszkedni 
ez a tradicionális ruha a honi környezetbe? A válasz egyértelműen nem, és ennek nem csak a 
fentebb  említett  éghajlati  különbségek  az  okai.  A  bhakták  többsége  a  munkája  során,  az 

14 A dhoti egy hosszú vászonanyag, amelyet a prabhuk derekuk és lábuk köré csavarva viselnek, oly módon, 
hogy az egy kényelmes, szoknyaszerű ruhadarabot alkot. (Tasi István, Szakdolgozat, Bp. 1997.) 
15 A kurta egy rövid, vagy hosszúujjú ing. Ehhez járulhat még a vállon átvetve viselt cadar, amely egy meleg, 
takarószerű anyag. A nőtlenség életrendjében élő férfiak öltözete sáfrányszínű, illetve narancssárga, a családos 
rendben élőké pedig fehér színű. (Tasi István, Szakdolgozat, Bp. 1997.) Az utóbbi időben a színek használatát 
tekintve bizonyos módosítás történt az egyházon belül. Kezdetben minden prabhu fehér dhotit kap, tehát nem 
csak a házasságban élő férfiak viselik ezt. A sárga színű dhotit pedig azok a szerzetesek kapják csak meg, akik 
végleg úgy döntöttek, hogy cölibátusban fognak élni. 
16 A sari egy különböző színű, változatos mintákkal díszített selyemanyag. Ezt a hosszú selymet a nők magukon 
többször körbetekerve viselik, sőt a fejüket is betakarják vele. (Tasi István, Szakdolgozat, Bp., 1997.)
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iskolában  stb.  hagyományos  ruhákat  hord.  Ennek  általában  az  az  oka,  hogy  nem  akarnak 
feltűnést  kelteni,  nem  akarják  felbosszantani  az  embereket.  Vagy  például  a  könyvosztók 
(sankirtanos)  azért  nem  viselik  munkájuk  során  a  tradicionális  ruhát,  mert  az  emberek  így 
könnyebben  megállíthatóak,  vagyis  ezzel  elősegítik  a  könyvosztás  sikerességét.  (Itt 
jegyezném meg, hogy a lányok a ruha viselése szempontjából előnyösebb helyzetben vannak, 
hiszen  egy  hosszú,  mintás  szoknya  nem  okoz  akkora  feltűnést.  Tapasztalatom  szerint  ők 
általában többet is viselik a sarit.) 

Mindezeket  figyelembe véve tehát elmondható, hogy a tradicionális ruha viselésének 
szokása európai környezetünkbe helyezve alapvetően megváltozik. Természetes, mindennapi 
viseletből szimbólummá lesz, és nem csak azért, mert más, furcsa, hanem mert csak ritkábban 
használható,  és  főleg  olyan  környezetben,  ami  a  bhakták  számára  különösen  kedves,  szent 
hely. 

Némileg  eltér  a  fenti  példától  a  prabhuk  (férfi  szerzetesek)  hajviselete.  A  férfiak 
fejüket  leborotválják,  egyetlen  tincs  kivételével  hátul,  a  fej  közepén  (sikha).  Ez  is  vallási 
külsőség, egyrészt lemondás az anyagi dolgokról, másrészt a hívők egyéni létét és az istenség 
személyiségét egyaránt  jelképezi. Bár ez  sem mindennapi  hajviselet, mégis a bhakták közül 
szinte  kivétel  nélkül  mindenkinek  sikhaja  van.  Azt  hiszem  ennek  hátterében  nem 
elhanyagolható tényező az, hogy hajviselet  tekintetében  toleránsabb a környező  kultúra,  így 
ez nem okoz akkora feltűnést. 

Az  ismertetés  után  a  következőket  lehet  megállapítani.  A  külső  megjelenés 
tekintetében alapvetően egy olyan dologgal állunk szemben, ami  nem képes  beilleszkedni a 
honi kultúrába. Ennek oka egyrészt a tolerancia hiánya az öltözködést illetően (érdekes lenne 
ennek kapcsán egyszer összehasonlítani, hogy például a hollandiai Krisnahívők nem kevésbé 
visszafogottake e tekintetben, egy olyan országban, ahol az extrém öltözködés sokkal inkább 
elfogadottabb,  mint  hazánkban),  ami  természetesen  alapvető  kulturális  különbségekből 
adódik.  Másrészt  pedig  éghajlati  tényezők,  amik  egyszerűen  nem  teszik  lehetővé  a 
tradicionális  ruha  viselését. Ennek következtében  a  két  kultúra  közötti  szakadék  ez  esetben 
nem áthidalható. Mivel azonban a ruha viselésének komoly vallási megokolása van, nem lehet 
egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Az "ütközet" során így az eredeti "import" kultúra ezen a 
ponton,  a  gyakorlatban  szükségszerűen  sérül,  funkciója  átalakul,  ruhából  jelképpé, 
szimbólummá lesz. 

Végül  fontosnak  tartom  elmondani,  milyen  tapasztalatokat  szereztünk  a  külső 
megjelenés tekintetében Indiában. Mára ott – főként a férfiak és a gyermekek körében  egyre 
elterjedtebb  az  európai  viselet.  A  hagyományos  indiai  ruhák  ugyan  a  nagyvárosokban  is 
feltűnnek,  de  ritkábban,  sokkal  inkább  jellemző  ez  a  vidéki  lakosság  körében.  A  férfiak 
viselete manapság  leggyakrabban a szövet nadrág és az  ing (britteurópai divat,  leginkább a 
hatvanas, hetvenes évek konzervatív polgári divatja szerint), míg a nők a mai napig a városi 
lakosság  körében  is  a  hagyományos  viseletben  járnak  (sari  illetve  punjabi  ruha 17 ).  A 
gyermekek, fiatalok viselete  legjellemzőbben a nagyvárosokban, magasabb kaszthoz tartozó 
indiaiak  körében    a  mai  európaiamerikai  divatnak  megfelelő  (pl.  farmer,  póló),  vagy  a 
hagyományos  indiai  divatnak modernebb  formái  (pl.  farmer  és  hagyományos  punjabi  ing). 
Ennek megfelelően a magyar bhakták hagyományos viselete 18  a nők esetében egyáltalán nem 
okoz  feltűnést,  míg  a  férfiaké  a  vidéki,  szegényebb,  vagy  a  hagyomány  őrző  lakosság 
viseletével azonos. Az, hogy első ránézésre látszik, mindezt európaiak viselik, tovább árnyalja 
ezt  a  kérdést. A  nők  esetében megintcsak  nem  hangsúlyos,  hogy  sariban  vannak, mert  sok 
külföldi  turista  is  „indiainak  öltözik”  (bár  rájuk  jellemzőbb  az  indiai  ruhagyártásban  és 
kereskedelemben  egyedi,  de  a  gyakran  látogatott  helyeken  számottevő  jelentőségű  „hippi 

17 Ez egy térdig érő bő ingből és egy bő nadrágból álló hagyományos viselet, melyhez általában egy kendő is 
tartozik. 
18  Indiában mind a nők, mind pedig a férfiak a kezdetektől fogva csak a hagyományos viseletben jártak.
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divat”,  mely  feltehetően  a  hatvanas,  hetvenes  években  ide  zarándokoló  hippi  mozgalmak 
hatására  alakult  ki  és  maradt  fenn  a  mai  napig).  A  férfiak  viselete  viszont  egyértelműen 
tartalommal  bír  ebben  a  környezetben,  különös  tekintettel  arra,  hogy  európaiak  hordják  a 
hagyományos ruhákat. Ez  jellemzően a bhakták  viselete Indiában. Nem csak a Hare Krisna 
bhaktáké 19 .  Számos  más  egyház,  mely  Indiából  eredezteti  magát  különféle  guruk 20 
tanítványaié.  Indiában,  egy  napról  napra  változó,  és  mégis  mindig  változatlan,  sokszínű 
világban  ezek  az  európai  hívek,  bhakták  egyértelműen  azt  fejezik  ki  viseletük  által,  hogy 
tisztelik a hagyományos indiai kultúrát, és hogy a hinduizmus valamely ágához csatlakoztak. 
Feltűnő  jelenség,  de  Indiában  olyan  sűrű  az  élet  és  annyira  különböző  dolgok  megférnek 
egyszerre  egymás  mellett 21 ,  hogy  bár  megnézik  őket,  esetleg  megmosolyogják,  vagy  adott 
esetben tisztelettel  tekintenek rájuk, nem  jellemző, hogy megrökönyödést okozna  látványuk. 
Amire itt föl akartam hívni a figyelmet, hogy tapasztalataim szerint Indiában is több ez a ruha 
hétköznapi  viseletnél.  Ott  is  szimbólum  marad,  csak  éppen  egészen  más,  és  abban  a 
környezetben  érthetőbb, értelmezhetőbb  tartalommal  bír. Szimbolikus  jellegét azonban  itt  is 
őrzi 22 . 

Tárgyi környezet 
Ennél  a  résznél  elöljáróban  le  kell  szögeznem  egy  lényeges  dolgot.  Ennek  az 

egyháznak nincsenek aszketikus  törekvései. Amikor tehát egy kis  szobában egyszerre hatan 
alszanak,  vagy  ugyanennyi  emberre  egyetlen  fürdőszoba  jut,  vagy  négy  négyzetméteren 
működtetnek egy pékséget három emberrel, akkor ez nem azért van, mert néhány keresztény 
szerzetesrendhez  hasonlóan  az  önsanyargatás  által  is  az  anyagi  világtól  akarnak  elfordulni, 
hanem  azért,  mert  egyházuk  jelenlegi  anyagi  lehetőségei  ilyen  körülményeket  tesznek 
lehetővé. A törekvéseik éppen ellenkezően, arra irányulnak, hogy minél szebbé, jobbá tegyék 
környezetüket,  hasznosabbá  önmagukat. A  bhakták  többsége  például  gyönyörű  termeket  és 
szobákat  festett  le  képzeletében  akkor,  amikor  a  tervezett  budapesti  templomukról 
beszélgettek. 

Nem  szeretnék  azonban  elkanyarodni  eredeti  kérdésemtől  és  ebben  a  részben  a 
közösség tárgyi környezetének különös keverék mivoltát próbálom bemutatni 

Miben  áll  ez  az  összetettség  vagy  kevertség?  Nézzünk  egy  hétköznapi  jelenetet,  a 
reggelit. A reggelit a bhakták a templomszobában szokták elfogyasztani. Az ételt a szertartás 
után szolgálják  fel a  templomban,  tehát mindenki a tradicionális ruháját viseli. A  levegőben 
füstölő és étel  illata keveredik. A falak sárgára festve, mindenütt szentképek. Az ajtótól  jobb 
oldalra Prahupád szobra,  törökülésben, balra a murtik 23 . A terem bal oldalán a  lányok,  jobb 
oldalán  a  fiúk  ülnek,  mindenki  törökülésben,  a  fehér  csempézett  földön,  melyre  néhol 
lótuszvirágok  vannak  felfestve.  Az  étkezéshez  mindenki  saját  tányérját  használja,  ez  a 
bhakták  többségénél egy praktikusan modern  fémtányér, amin különböző méretű és  formájú 

19 Ez indiai kifejezés. Ha valaki pl. Vrindavanban bhaktának nézett, így hívott minket is. 
20 Mesterek, a lelki élet vezetői Indiában, a hindu hagyományban. 
21 Tisztában vagyok azzal, hogy ugyanakkor Indiára jellemző a muszlimhindu ellentét, a kasztrendszer. Egy 
másik dolgozat, és még sok kutatás talán teret ad majd arra, hogy az ezzel a kérdéssel kapcsolatos gondolataimat 
bővebben is kifejtsem. Ha azonban valaki kézbe veszi például Baktay Ervin India bölcsessége című munkáját, és 
elolvassa a dharma filozófiáját, megértheti azt, mire is gondolok akkor, ha mégis vallási toleranciáról beszélek. 
A gyakorlati szinten vannak konfliktusok, de ez egészen más, mint az európai vallási, nemzetiségi és társadalmi 
tolerancia kérdése. 
22 Érdekes adalékként említeném meg, hogyan változik meg európai kézben az indiai ruha. Korábban  ennek 
előfordulása ma hasonló az általános arányokhoz hagyományos viseletek tekintetében – Indiában az alsóbb 
kaszthoz tartozó férfiak kockás kendőt viseltek (vagy néhol viselnek még ma is) a derekuk köré tekerve. A 
bhakták kezében ez a ruhadarab otthoni ruhává lett. Utcán soha, de zárt körben, egymásközt viselték. 
23  Istennek (Krisnának) templomban imádott formája, mely többnyire fából és márványból készült. Ezeket a 
szobrokat a bhakták minden nap új ruhába öltöztetik, a szobrok előtt történik a szertartások során a füstölő, víz, 
stb. felajánlása, itt kínálják meg Krisnát, a neki főzött étellel.. (vö. Negyedik Találkozás, Imádat c. rész)
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mélyedések vannak a különféle fogások számára. Evőeszközt a többség nem használ, bár van, 
aki  a  leveshez mégis  inkább előveszi a kanalát. Ennek hátterében  az áll,  hogy úgy vélik az 
emésztés  első  fázisa  az  étel  megérintése.  A  háttérben  halkan  zene  szól  (modern  erősítő 
készülék  segítségével), mivel  a  templomszobában mindig  szólnia  kell  a  zenének. Mindenki 
kedélyesen beszélget. A kinti folyosón van, aki már indul is napi szolgálatába, egyre nagyobb 
a nyüzsgés, mobiltelefon csörren, valaki már be is indította az autóját, a városba készül. 

A kép természetesen egy kicsit sűrített, de a jelenet a mindennapok valósága, ahol 
együtt  van  a    fejlett  technika  és  a  hagyományos    indiai  kultúra A kérdés  természetesen  az, 
hogyan fér meg egymás mellett a kettő, s egyáltalán hogyan illeszkedik be mindez egy olyan 
közösség életébe, amely köztudottan ádáz harcot vív az anyagi világban az anyagi  javaknak 
tulajdonított túlzott hatalom ellen. Minden egyes megemlített és meg nem említett eszköznek, 
tárgynak, dísznek a használatára külön magyarázat szolgál, ez azonban itt most fölösleges. A 
felfogásuk  szerinti  választ  talán  abba  az  egyetlen  szóba  lehet  a  legtökéletesebben 
beletömöríteni,  hogy  eszköz.  Eszköz  egy murti,  amely  abban  segíti  az  anyagi  világban  élő 
embert,  hogy  Krisna megmutatja  magát,  látható  formát  ölt  bhaktái  kedvéért.  De  eszköz  az 
Internet is, amin keresztül például Krisna tanításai esetleg eljuthatnak egy olyan személyhez, 
akit  csak  a  számítógépen  keresztül  tudnak megközelíteni.  És  eszköz  a  könyvek  eladásából 
származó  pénz  is,  amiből  például  virágokat  vásárolnak  a  reggeli  szertartáshoz,  hogy  ezzel 
Krisnát elégedetté tegyék. A cél tehát felfogásuk szerint nemcsak szentesíti az eszközt, hanem 
egyben megköveteli, hogy a rendelkezésre álló eszközöket birtokba véve, minden lehetséges 
módon előmozdítsák annak célszerű alkalmazását. 

Arra, hogy miért, és hogy mit, már megvan a válasz. Az azonban még tisztázásra vár, 
hogy  hogyan  alakítja  át  az  eszközök  terén  a  kultúra  az  „import  kultúrát”?  Tapasztalatom 
szerint  itt  nincs  szó  igazából  átalakításról.  A  különbségek  és  eltérések  valóban  feltűnőek, 
amikor  ezeket  a  dolgokat mind  együtt  látja  az  ember,  de  az  igazság  az,  hogy  a  használati 
tárgyak  (és  értem  itt  ez  alatt  a  mosószertől  kezdve  a  mobiltelefonig  minden  használati 
tárgyukat)  általában  nem  különböznek  egy  hétköznapi  háztartás  eszközeitől.  Ami  pedig 
mellette van, az mind olyan, az indiai kultúrából származó tárgy, eszköz, ami semmi mással 
nem helyettesíthető. 

Ismét  visszakanyarodva  tehát  fő  kérdésemhez,  annak  hogy  ez  a  közösség 
működőképes  nálunk,  az  egyik  oka  és  magyarázata,  azt  hiszem,  éppen  ebben  a  pontban 
található: a modern technika eszközeivel, célszerűen élnek egy hitvilág hagyományos keretei 
között. Vagyis ebben  a pontban azt a következtetést  lehet  levonni,  hogy az  eszközhasználat 
terén nem létezik semmiféle szakadék. 

Indiában  a  tárgyi  környezet  nem  változik. A Magyar Házban,  ahol  a  bhakták  együtt 
szállnak meg  ott  tartózkodásuk  idején  egyszerű  körülmények  között  élnek,  hasonló  módon 
van  berendezve, mint a  templomi bhakták  lakhelyei 24 . Talán csak annyit  jegyeznék  itt meg, 
hogy minden  ruha, minden eszköz, minden  szent  tárgy,  japazsák,  kisebb murtik,  étkezéshez 
használt  edények  stb.  itt  látható,  különös  tekintettel  a  zarándokhelyeken  és  környékükön. 
Egyrészt a piacokon, ahol számos árus kínálja portékáit a európai és amerikai zarándokoknak. 
A  legtöbb  egyház  képviselői  nagy  mennyiségben  vásárolnak  itt,  és  viszik  haza  a 
hagyományos  környezetből  származó  edényeket,  szakrális  tárgyakat  a  hazai  hívek  számára. 
Másrész  ugyanezeket  a  tárgyakat  megtaláljuk  a  mindennapi  használatban  az  éttermektől  a 
falusi otthonokon át egészen a vándorló szent emberekig, akik ugyanazzal a kis fémedénnyel 
vándorolnak, benne a  tiszta  ivóvízzel, mint amiben adott  esetben egy  somogyvámosi mataji 
hazaviszi  vacsorára  a  levest  a  templomból.  Az  épületek  stílusa  a  somogyvámosi  épületek 
formáit  idézik,  a  tó  part  vörös  kis  teraszai  visszaköszönnek  a  Yamuna  folyó  partján.  Ez 

24 Ami a természetesen azok számára valamelyest mégis egyszerűbb, akik nem a templomban, hanem otthoni 
körülmények között gyakorolják a Krisnatudatot.
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sajátosan  otthonos  légkört  varázsol  a  bhakták  köré  abban  a  pillanatban,  hogy megérkeznek 
Indiába. 

Nemi szerepek 
A  bhaktákat  igen  nagy  tolerancia  jellemzi  a  kívülállókkal  szemben,  így  például 

kezdetben minden prabhu kezet nyújtott nekem bemutatkozásnál. Csak miután feltűnt nekem, 
hogy  a  mozdulat  előtt  egy  pillanatig,  mintha  tétováznának,  kérdeztem  rá  ennek  az  okára. 
Ekkor  derült  ki,  hogy  ez  nem  szokás  a  közösségen  belül,  s  hogy  egy  lánnyal  az  ilyen 
érintkezés  szinte  teljességgel  lehetetlen.  Aztán  a  beszélgetések  alkalmával  egyre  többet  és 
többet  tudtam  meg  a  nemi  szerepekről  alkotott  elképzeléseikről,  s  a  közösségen  belül 
láthattam, tapasztalhattam az ezt  irányító szabályokat, etikettet stb. Mivel én főleg lányokkal 
beszélgettem,  közöttük  laktam,  ezért  természetesen  a  nemi  szerepeket  az  ő  látásmódjuk 
szerint ismertem meg. 

Először  is  a  férfi  és  a  nő  elképzelésük,  hitük  szerint  nem  egészen  egyenlő. Egyenlő 
abban  az  értelemben,  hogy  tanításaik  szerint  semmi  akadálya  annak,  hogy  egy  nő  is 
visszakerüljön a  lelki világba. De nehezebb dolga van, mivel  természetéből adódóan  jobban 
befolyásolják  érzelmei,  jobban  kötődik  anyagi  dolgokhoz.  Ezért  aztán  szüksége  van  egy 
férfira,  aki  segíti  a  mindennapokban.  A  férfi  ugyanis  racionálisabb,  érzelmeitől  mentesen 
képes gondolkodni. Mivel ezt  így gondolják,  igen ritka eset, hogy egy nő egyedül éljen (bár 
nem lehetetlen). 

A külvilágtól életüknek ez a területe teljességgel el van zárva, párkapcsolat létesítését 
a  bhakták  kivétel  nélkül  csak  a  közösség  valamely  tagjával  tartják  elképzelhetőnek,  így 
mindez  saját  kereteik  között  zajlik,  ezért  nem  okoz  összeütközést  a  külvilággal.  Mivel 
azonban a nemek közötti kapcsolatokat  irányító szabályok, etikett alapjai az indiai kultúrába 
nyúlnak vissza, ahol a nemi szerepek szervesen beépülnek az ottani hagyományokba, de ettől 
a  mi  európai  kultúránk  alapvetően  eltér,  más  megvilágítást  kapnak  a  nemek  közötti 
kapcsolatot irányító kötelező viselkedési formák, és bizonyos mértékig át is alakulnak. 

A  házasságig  egyetlen  bhakta  sem  élhet  nemi  életet,  mivel  annak  célja  kizárólag  a 
gyereknemzés  lehet.  Amíg  nem  kötnek  házasságot,  a  templomban  élnek,  ahol  a  különféle 
előírásoknak  megfelelően  viselkednek,  hogy  fogadalmuknak  meg  tudjanak  felelni.  Erre 
mondanék néhány példát: 
•  A  lányok  és  a  fiúk  szállása  egymástól  teljesen  el  van  különítve. A prabhuk  többsége  a 

templomban  lakik,  míg  a  lányok  számára  lakásokat  bérelnek  a  templom  környékén 
(asram).  A  szállásokra  ellenkező  nemű  egyáltalán  nem  léphet  be.  Ha  mégis  adódik 
valami, amit nem lehet egy fiú segítsége nélkül megoldani, pl. meg kell szerelni valamit, a 
szobafőnök  előre  figyelmezteti  a  matajikat,  hogy  a  prabhu  mikor  jön,  éppen  hol 
tartózkodik, nehogy valakit váratlan meglepetés érjen. 

•  Gyakorlatilag  semmiféle  testi  érintkezés  nincs  a  két  nem  között.  Így  például,  ha  egy 
prabhu be akar lépni egy szobába, de útjában egy mataji áll, akkor sem érinti meg a vállát, 
hogy  álljon  odébb,  inkább  megkéri,  és  általában  nagyon  óvatosan  kikerülik  egymást. 
(Ennek  ellenére az azonos neműek között  számos szeretetteljes mozdulatot  láttam,  tehát 
nem  kell  azt  képzelni,  hogy  rideg,  érzelem  nélküli  emberek  a  bhakták,  tele 
visszafojtással.) 

•  Ha  egy  prabhu  és  egy  mataji  kettesben  tartózkodnak  egy  helységben,  az  ajtó  mindig 
nyitva áll a közösség felé. 

•  Mivel  a  fiúk  számára  nehezebb  gyakorlatnak  tartják  a  nemi  élettől  való  tartózkodást, 
segítendő  őket  a  lányok  viselkedésére  több  szabály  vonatkozik.  Nem  szabad  kihívóan 
viselkedniük,  és  ez  gyakran  nem  is  könnyű  feladat  elé  állítja  a  lányokat,  akiknek 
természetükből  és  európai  kultúránkból  adódóan  általában  alapvető  tulajdonsága,  hogy 
tetszeni  akarnak.  Fiúk  társaságában  visszafogottan  kell  viselkedniük,  hajukat
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szemérmesen eltakarják a  sarival, beszélgetés  során kicsit  féloldalasan kell  állniuk, nem 
néznek,  nézhetnek  kihívóan  a  prabhuk  szemébe,  a  szertartás  felszabadultabb  részén, 
amikor a bhakták szinte táncolnak, a lányok továbbra sem viselkednek feltűnően stb. 

•  Evésnél, szertartások során a két nem mindig a szoba külön részében tartózkodik. 
•  A  fiúk  lépnek  be  először  az  ajtón,  a  lányok  csak  utánuk,  ezzel mintegy  jelképezve  azt, 

hogy a prabhu az életben az útmutató, akit a matajinak követnie kell. stb. 
Láthatóan  tehát  úgy  van  szervezve  életük,  hogy  a  szükségesnél  többet  ne  kelljen 

érintkezniük, ne hívják föl magukra egymás figyelmét, bár természetesen van rá példa, hogy 
például együtt dolgoznak, megbeszélnek valamit. Mivel ilyen módon egyfajta kommunikáció 
hiány  van a két nem között,  a párválasztás, párkeresés alapvető kerete sem mindennapi. Ha 
valaki  úgy  érzi,  hogy  eljött  az  ideje  annak,  hogy  társuljon  (ezt  a  kifejezést  ők  használták), 
akkor ezt közli autoritásával  (a munka szervezője,  az,  aki a  napi  feladatokat a bhakták  egy 
csoportjának  kiosztja),  vagy  a  templomvezetővel.  Közli  továbbá  azoknak  a  nevét,  akikkel 
elképzelhetőnek  tartja,  hogy  társuljon.  Ha  sikerül  megtalálni  a  párt,  akkor  megnézik 
horoszkópjukat, hogy valóban összeilleneke. Ezt követi kéthárom év próbaidő, amikor egyre 
jobban megismerik  egymást,  beszélgetnek,  bizonyos  dolgokat  együtt  végeznek  el.  Ha  ezek 
után  is  együtt  akarnak  maradni,  akkor  következik  a  házasság,  kiköltözés  a  templomból, 
családalapítás.  (Meg  kell  jegyeznem,  hogy  ez  csak  egy  keret,  amely  bizonyos  mértékig 
módosítható,  tehát  előfordul,  hogy  valakik  például  közös  munkavégzésük  során  rájönnek, 
hogy  összeillenek,  vagy  nem  veszik  figyelembe,  ha  a  horoszkóp  eredményei  nem  igazán 
kedvezőek, stb.) 

Hogy hogyan illeszkedik életüknek ez a része a mindennapok világába, azt leginkább 
személyes  tapasztalataim  alapján  tudom  elmondani.  Egyrészt,  ahogy  már  fentebb  is 
említettem,  ez  a  közösség  életének  egy  zárt  része,  tehát  igazi  ütközőpontok  a  külvilággal 
nincsenek. Ott voltam azonban én, mint "kutató" lány, aki nem volt tisztában a szabályokkal. 
A  bhakták  között  töltött  idő  alatt,  nagyon  sokan  jöttek  oda  hozzám  kíváncsian  érdeklődve, 
hogy mit is keresek ott közöttük, ám az érdeklődők, szinte kivétel nélkül mind lányok voltak. 
A prabhuk közül csak a vezetőség tagjai szólítottak meg maguktól. Ugyanakkor készségesen 
a rendelkezésemre álltak a fiúk is, ha valakivel riportot akartam készíteni. A kezdeményezés 
azonban  az  én  feladatom  volt.  A  társalgási  előírásokat  (pl.  ajtó  nyitva  a  közösség  felé) 
betartották,  ugyanakkor  alkalmazkodtak  is  hozzám  (pl.  kézfogás  esete)  a  kommunikáció 
megkönnyítése végett. 

Talán  fontos  ugyanitt  megjegyezni  azt  is,  hogy  sok  „kibukott” 25 bhaktát  is 
megismertem az évek során, vagy véletlenek folytán, vagy úgy, hogy végigkísértem őket egy 
nehéz időszakon. Gyakori eset volt, hogy éppen a nemi szerepek, a kapcsolatteremtés merev 
szabályai  okoztak  gondot.    Pl.  nem  akarták,  vagy  nem  tudták  elfogadni  a 
kapcsolatteremtéshez  szükségesen  előírt  hosszú  időt,  vagy  lelki  vezetőik  döntését,  ha  úgy 
ítélték meg a kölcsönös szimpátia ellenére két személy nem összeillő. 

Mindezt  figyelembe  véve  a  következőt  lehet  megállapítani  életüknek  ezen, 
párkapcsolatokra  vonatkozó  részének  mindennapi  kultúránkhoz  való  viszonyával 
kapcsolatban. Zártsága miatt a hagyományos rendszer működik, de ez a zártság egyben át  is 
értékeli az egészet. A vallásgyakorlat egyik legmerevebb, legnehezebb és legsajátosabb része 
ez.  Mivel  a  merev  szabályok  ellenére  a  fiúk  és  a  lányok  sokat  vannak  együtt,  állandó 

25 A közösségben ezzel a szóval illetik azokat, akik ideiglenesen, vagy végleg eltávolodnak a közösségtől. 
Gyakran ez a szabályok merevségéből adódik, de előfordult olyan eset is, hogy valaki más közösségben találta 
meg a lelki békéjét. Egy másik kifejezés ugyanerre: „megperecelni”. Ezt olyan esetekben is használták, ha valaki 
a közösség tagja maradt, de valamilyen oknál fogva nem volt képes a szabályok tökéletes követésére, vagy 
feladata elvégzésére, „besokallt”. Ilyenkor általában a központok, vagy kisebb csoportok (pl. munkacsoportok 
felügyelői) pihenésre adtak nekik lehetőséget, egy időre haza mentek (ha templomi bhakták voltak), vagy csak 
többet beszélgettek velük.
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önfegyelmezésre  vannak  kényszerítve.  A  hagyományos  indiai  (hindu)  etikett  ebben  a 
formájában  afféle  aszketikus  vonásokkal  bíró,  önkontroll  fejlesztő  lelki  gyakorlattá  válik. 
Abban  a  pillanatban,  ha  a  rendszer  kapcsolatba  kerül  a  "külvilággal",  nem képes működni, 
ezért  a bhakták kívülállók e  tekintetben  a kultúránkon belül,  és minden  nem Krisna  tudatos 
ember kívülálló az ő kultúrájukban. Vagyis mindennapi életüknek,  felfogásuknak egy olyan 
pontja  ez,  amely  nem  képes  beolvadni  a  kultúrába,  mely  körülveszi,  ugyanakkor  zártsága 
miatt  elkülönülve  tökéletesen működhet 26 . Az érdekes az egészben az, hogy a  végeredmény 
házasságok  kötése,  családok  alapítása,  ami  a  kívülálló  szemlélődő  számára  egy  látszólagos 
beilleszkedést  is  mutat,  bár  a  közelebbi,  részletes  megfigyelés  feltárja  a  lényegi 
különbségeket. 

Indiában tapasztalataim szerint e tekintetben a megváltozott körülmények között sem 
viselkednek másként a bhakták. 

A szolgálat 
A bhakták mindennapjainak egy  jelentős részét a különféle szolgálatok végzése teszi 

ki.  A  kívülálló  szemlélődő  számára  elsősorban  az  anyagi  javak  megszerzésére  irányuló 
cselekvésnek  tűnik  a  szolgálatok  többsége,  leszámítva  természetesen  az  ingyen  konyhát, 
illetve a különféle szervezéssel kapcsolatos munkákat. De természetesen szolgálat az is, ami a 
mindennapi  élet  menetéhez  szükséges  feladatok  végzése.  Az,  hogy  ez  a  közösség  egy 
életképes közösség ma hazánkban,  többek között  annak  is köszönhető, hogy az adományok 
elfogadásán  és  felhasználásán  túl  számos  olyan  tevékenységet  végeznek,  amelyekkel 
bizonyos mértékben önellátóak lettek. 

Első megközelítésben  elmondható,  hogy maga  a  szolgálat,  egyfajta  alkalmazkodás  a 
kultúrához,  melybe  a  közösség  beékelődik. Mivel  a  szerzetesek  ellátása  itt  nem  feladata  a 
lakosságnak,  ezt  másképpen  kell  megoldaniuk.  Fontos  azonban  hogy  hogyan  alakítják  át, 
hogyan  értelmezik  ezeket  a  munkákat  úgy,  hogy  saját  hitviláguk  gondolati  rendszerében  is 
megállja a helyét. 

A magyarázathoz az egyik olyan tevékenység minél részletesebb leírását választottam 
ki, mellyel az utca embere  is a  leggyakrabban találkozik, s ezért meglehetősen  jól  ismer  a 
könyvosztást.  A  könyvosztást  prédikációnak  tekintik.  A  MKTHKnek  tanításait 
legtökéletesebben  A.C.  Bhaktivedanta  Swami  Prahupada  fogalmazta  meg  könyveiben,  így 
ezeknek  terjesztése  révén  az  érdeklődők  a  leghitelesebb  forrásokat  és  tanításokat  kapják 
kézhez,  a  leghitelesebb  lelki  tanítómestertől,  aki  elképzelésük  szerint  mindenki  lelki 
tanítómestere. A könyvosztás elindításának évfordulója éppen első beköltözésem idején volt, 
ez az ún. maratón. Ennek történetét az egyik mataji a következőképpen mesélte el nekem: 
 S.P. észrevette, hogy a könyvei egyre csak gyűlnek a templomokban, de senki nem olvassa 
őket. Ekkor a bhaktákhoz fordult, és arra bíztatta őket, hogy menjenek ki az utcára, és kezdjék 
el az emberek kezébe adni a könyveket, hogy olvassák el azokat. A bhakták eleinte nem hittek 
ennek  sikerében,  de megpróbálták,  és  valóban,  az  emberek  elfogadták,  adományokat  adtak 
érte, s így lassan elkezdtek fogyni a könyvek a templomokból. 

Ennek az évfordulója alkalmából a bhakták mindegyike részt vesz a könyvosztásban. 
Bár ez sokkal  inkább nehéz munkát  jelent a számukra, mint ünnepet, ennek a  felduzzasztott 
méretű  könyvosztásnak  mégis  van  valami  ünnepi  hangulata.  Például  azért,  mert  az  ekkor 
történő  könyvosztást  olyan  nagy  "nektárnak"  tartják  (a  bhakták  mindig  ezt  a  kifejezést 
használták, ha valamit különösen szentnek, tisztának, a lelki fejlődés tekintetében hasznosnak 
tartottak), hogy  igyekeznek úgy szervezni mindent, hogy még az  is,  aki más kötelezettségei 

26 Egy nemrégen készített dokumentumfilmben megkérdezték az egyik lelki vezetőt Sivarama Maharajat, hogy 
mit gondol, melyik az a szabály, amit a híveknek a legnehezebb követni? Ő gondolkodás nélkül azt felelte, hogy 
a tiltott szexuális élet.
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miatt  nem  tud  osztogatni,  legalább  egy  könyvet,  vagy  legalább  egy  alkalommal 
osztogathasson. 

De  a  könyvosztás  mindennapi  tevékenység  is.  Vannak  bhakták,  akik  egész  évben, 
mindennap  az  utcán  vannak  és  prédikálnak,  vagy  lakásokat  keresnek  föl,  s  így  terjesztik  a 
könyveket. A könyvekért kapott adományokat főként új könyvek nyomtatására használják fel. 
Felfogásuk szerint nemcsak a könyv elfogadása és elolvasása által tisztul az emberek lelke a 
karmától, hanem maga az adományozás is tisztító hatással bír. Így amikor valaki könyvet nem 
akar,  akkor  a  szegénykonyha,  vagy  a  szerzetesek    életének  támogatására  is  adhat  pénzt  a 
sankirtanosoknak  és  ezáltal  is  tisztulhat.  A  közösségen  belül  tapasztalható,  hogy  tudatosan 
arra  próbálják  nevelni  a  bhaktákat,  hogy  a  könyvosztásban  ne  pusztán  a  szükséges  pénz 
megszerzését  lássák.  A  maratón  idején  például  verseny  van  a  sankirtanosok  között,  de  a 
verseny sorrendjét nem a pénz, hanem a kiosztott könyvek száma határozza meg. Ennek azért 
van  jelentősége, mert  ha  egy  bhakta  könyvosztáskor  valakitől  egy  nagyobb  adományt  kap, 
akkor például (ha másért nem, a kialakuló versenyszellem miatt) a következő embernek akár 
ingyen is adhat egy könyvet. Amikor én magam is segítettem a sankirtanosoknak egy napig, 
akkor  a  nap  végén  mindenki  aziránt  érdeklődött,  hogy  hány  könyvet  osztottam  ki,  milyen 
emberekkel beszélgettem, a pénzkérdés fel sem merült. 

Ide  kapcsolódik  az  is,  és  újabb  bizonyítéka  annak,  hogy  a  könyvosztás  elsősorban 
prédikáció, hogy, ha sikerül  végre valakit  a megállítani az utcán, akkor, ha másra nem  is,  a 
sankirtanos  legalább  egy  "Gauranga!"  köszönés  kimondására  megpróbálja  rávenni  a 
járókelőt.  A  köszönés  jelentése:  "Légy  boldog!".  Mivel  a  szanszkrit  szavaknak  egyfajta 
szómágián  alapuló  tisztító  hatást  tulajdonítanak,  ezt  a megállított  ember  lelkének  tisztulása 
érdekében  akarják  kimondatni  vele.  Felfogásuk  szerint  a  szó  kimondásának  akkor  is 
érvényesül ez a hatása, ha a beszélő nem hisz ebben. 27 

A prédikálás "módszere" az, hogy első fokozatban megpróbálják eljuttatni a könyveket 
az emberekhez. Ha valakinek utána kérdése van a bhaktákhoz, akkor megkeresheti őket, mivel 
viszonylag  állandó  helyen  tartózkodnak,  ott  lehet  velük  beszélgetni,  kérdezni.  Ha  az 
érdeklődés  még  komolyabb,  akkor  általában  meghívják  az  illetőt  a  vasárnapi  programra 
(közös  éneklés,  ima,  felolvasás  és  lecke,  végül  pedig  a  prasadam  közös  elfogyasztása). 
Ilyenkor  a  bhakta,  aki  az  illetőt meghívta,  általában  körbevezeti  az  érdeklődőt,  foglalkozik 
vele,  válaszol  kérdéseire,  hogy  az  elsőre  idegen  környezetben  ne  érezze  magát  egyedül  és 
elveszettnek.  Az  utóbbi  időben  mivel  a  vasárnapi  programok  látogatottsága  egyre  nőtt,  a 
templomszoba  méretei  azonban  nem,  a  komolyabban  érdeklődőket  bevonják  az  ún.  "sejt 
programba". Ezek a kiscsoportos gyűlések, melyeket az egyik kintlakó hívő lakásán tartanak. 
Az egyik bhakta prasadamot főz nekik, egy másik pedig felolvasást és leckét tart, énekelnek, 
beszélgetnek. 

Ez tehát a könyvosztók szolgálata. Ezen kívül azonban még nagyon sok féle szolgálat 
van, melyeknek együttesen megállapítható néhány alapvető vonása. 
•  A szerzetesek legfontosabb feladata a Krisna tudat terjesztése, tehát bizonyos tekintetben 

minden  egyes  szolgálat  mozgatórugója  ez.  Pl.  bárhol,  ahol  általuk  készített  ételeket 

27 Elhamarkodott dolog lenne azt mondani, hogy értelmetlen, tőlünk teljesen idegen felfogás ez. A magyar 
kultúrában olyan mélyen gyökerezik a szónak tulajdonított mágikus erő, hogy mind a mai napig él nyelvünkben, 
csak éppen már nem tudjuk pontosan, hogy miért is mondunk bizonyos dolgokat. A legegyszerűbb példaként 
gondoljunk csak arra, amikor egy anya a legnagyobb szeretettel azt mondja gyermekének, hogy "Rosszcsont", 
"Szarházi"  stb. Ilyenkor tulajdonképpen egy régi szómágia emlékét eleveníti fel, amikor a gyereknek 
mindenféle csúnya neveket adtak, hogy a rontó szellemek azt higgyék nincs értelme bántani őket, hiszen 
senkinek nem kellő, haszontalan, csúnya lények. Ennek kapcsán felmerül az is, hogy előfordulhatnak bizonyos 
esetekben egyezések is a védikus kultúra és az itthoni között. Ez mindenképpen tény, ezek bemutatása és az 
okok vizsgálata dolgozatomnak azonban most nem célja, én sokkal inkább a különbségekkel foglalkozom. 
Viszont fontos megjegyezni, hogy igenis léteznek azonosságok, illetve hasonlóságok, s ez természetesen egy 
olyan terület, amelyre a "kultúrába ékelődő kultúra" minden esetben építhet, és általában épít is.



17 

fogyasztanak  az  emberek,  az  mindig  prasadam 28 ,  s  így  azok  megevése  tudattalanul  is 
tisztítja a  lelküket. Ha pedig  valakinek  tisztul a  lelke, egyre közelebb kerül ahhoz, hogy 
Krisna tudatos legyen, mert elképzelésük szerint ez mindenkinek ott van a szívében, csak 
éppen egyelőre nem tudnak róla. 

•  Ezen kívül  nagyon  fontos, hogy bármi  legyen  is  az, mindig Krisnának  végzett  szolgálat 
legyen. Ennek megfelelően pl. a konyhákban az ételekből először mindig Krisnát kínálják 
meg (ettől lesz az étel lelkivé, ún. prasadammá, ami Krisna maradékát jelenti), a keresett 
pénzt  mindig  olyan  dologra  fordítják  (könyv,  nyomtatás,  az  egyház  szervezet  további 
fejlesztése, stb.), amelyek örömet szerezhetnek neki stb. 

•  A második pont értelmében a különféle szolgálatok között nincsenek különbségek, egyik 
semmivel nem előbbre való a másiknál. 

•  Azt,  hogy  ki  milyen  munkát  végez,  általában  két  dolog  alapján  határozzák meg.  Hogy 
mire  van  hajlama,  s  hogy  a  közösségen  belül  adott  pillanatban  éppen  milyen  munka 
elvégzésére  van szükség. A kettőt általában megpróbálják összhangba hozni. Ez azért  is 
fontos, mert természetes módon előmozdítja az egyes munkák hatékonyságát. 

Azt hiszem világosan látható, hogy a közösség életének ez a része is képes szervesen 
beépülni  az  őket  körülvevő  kultúrába.  Bár  munkafelfogásuk  és  céljaik  láthatóan  mások,  a 
tevékenység  maga  ettől  még  munka  marad.  Ezek  a  jellemzők  mutatják  meg  azt  is,  hogy 
hogyan alakította át a közösség a munkák felfogását oly módon, hogy az beilleszkedjék mind 
a  saját,  mind  pedig  a  környező  kultúra  körébe.  A  beilleszkedés  ez  esetben  azért  volt 
elkerülhetetlen,  mert  a  munkájuk  egyben    amint  már  említettem    eszköz  is,  mely 
létfenntartásukhoz szükséges. A hidat tehát, úgy teremtették meg  itt, hogy egy szükségszerű 
tevékenységet  lelki  tartalommal  töltöttek  fel,  s  így  a  fenti  értelemben  vett  eszközt  faragtak 
belőle. 

Higiéniai szabályok 
E tekintetben talán némileg funkcionalistának tűnik majd a magközelítésem, de ennél 

a  pontnál  indokoltnak  látom  ennek  a  módszernek  a  használatátis. Mivel  Indiában  igen  sok 
veszélyes  betegséggel  kell  számolni,  a  higiéniai  viszonyok  sok  helyen  kezdetlegesek,  nincs 
megfelelő csatornarendszer, stb., az ottani kultúrában a higiéniai szabályok betartása, melyek 
a  védikus  tanításoknak  is  részei,  szinte  nélkülözhetetlen.  Emellett  természetesen  ezeknek  a 
szabályoknak is fontos vallási indoka van, nem pusztán azért élnek ezek szerint a hívek, mert 
egészséges,  hanem  mert  Krisna  így  akarja. 29  Éppen  ezért  a  higiéniai  szabályok  betartása 
fontos  része  a  hazai  közösség  életének  is.  Elméletileg  tehát  ezeknek  a  követése 
elengedhetetlen.  Azonban  a  szabályok  többsége  európai  kultúránkban  eltúlzottnak,  olykor 
értelmetlennek  tűnik. Ez nem az  én  értékítéletem,  néha maguk  a  bhakták  is mosolyogtak  a 
követendő szabályokon, volt, akinek némelyik komoly nehézségeket okozott 30 . Bár igaz, hogy 
vannak  bacilusok,  vírusok,  és  egyegy  influenzajárvány  komoly  méreteket  is  ölthet,  de 
korántsem élünk szigorú higiénés szabályok között. Ezeknek a vallás diktálta szabályoknak a 

28 A prasadam olyan étel, ami lelkivé lett azáltal, hogy előzetesen Krisna fogyasztott belőle. Az ilyen étel tisztító 
hatással bír. Az étel felajánlása Krisnának a következő módon történik: a bhakta a főzött ételek mindegyikéből 
egy kis adagot egy fém edénybe rak. Ezeket az edényeket leteszi Krisna, Prahupád, és ha van neki, akkor saját 
lelki tanítómestere képe elé. Ezután imát mond és meditál, hogy a felajánlott ételt fogadják el tőle. Elképzelésük 
szerint, az a lelki tanítómester, majd mindenki lelki tanítómestere, Prahupád segítségével végül Krisnához jut. 
Az ima közben van, aki tapsol, vagy ki csengettyűt használ, hogy ezzel is magára hívja Krisna figyelmét. 
29 Másik filozófiai érv és háttér a testházkozmosz kapcsolat. Erről ír Mircea Eliade is Szent és a profán c. 
munkájában. (162.pp) Ahogyan a bhakták megfogalmazták: „A tested olyan, mint egy templom. Ugye nem 
gyújtanál rá egy templomban? Tisztán kell tartani, odafigyelni minden egyes apró részletre.” 
30 Máskor érdekes szituációkat eredményezett. A murtik kellékeinek szobájába nem léphet be senki pl. evés után. 
Egyik alkalommal egy prabhuval fél órát beszélgettünk így, mert senki nem jött, aki kihozhatta volna neki azt az 
edényt ebből a szobából, amire éppen szüksége volt ebéd után.
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követése  egy  újabb  olyan  pontja  a  szerzetesek  életének,  amelynek  valódi  funkciója  a 
környezet hatására megváltozik. 

Hogy hogyan, arra álljon itt néhány példa a mindennapi életből: 
•  Főzéskor  az  étel  megkóstolása  tilos.  Ennek  higiéniai  oka  azt  hiszem  világos, 

megakadályozza,  hogy  ha  a  konyhában  dolgozó  bhakta  esetleg  beteg,  ez  másokat  is 
megfertőzzön. Vallási  megokolása  pedig,  hogy  az  étel  mindaddig  piszkos,  amíg Krisna 
nem  evett  belőle,  fogyasztásra  csak  lelkivé  válása  után,  prasadamként  alkalmas.  (Ezt  a 
szabályt valószínűleg az utóbbi ok miatt minden konyhán szigorúan betartják.) 

•  Ha a konyhában dolgozók közül bárki kimegy a mellékhelységbe, utána visszatérés előtt 
le  kell  zuhanyoznia.  (Ezt  a  szabályt  lazított  formában,  csak  a  "nagy  dolog"  esetén 
tartották be.) 

•  Az  ember,  amikor  ételekkel  foglalatoskodik,  nem  nyúlhat  arcához,  mert  ezzel  is 
összekoszolja az ételt. 

•  A pohár nem érhet a szájhoz ivás közben. 
•  A cipőt belépés előtt mindig a házon kívül kell levenni. 
•  A mellékhelyiségben nem szabad papírt használni (csak vizet). 
•  A fürdésnek meghatározott sorrendje van. Először meg kell fésülködni, fogat mosni, WC 

re menni, s csak ezt követheti a zuhanyozás stb. 
Ezen  kívül  még  számtalan  szabály  létezik,  de  ezek  felsorolására  most  nem 

vállalkozom.  Helyette  inkább  azt  szeretném  elmondani,  hogy  milyen  okok  miatt  követik 
ezeket  a  higiénés  szabályokat.  Minden  szabálynak  vallási  okai  vannak,  ezért  alapvetően 
fontos mindegyiknek a betartása. Azonban a gyakorlat szintjén maguk a bhakták  is gyakran 
hivatkoztak egyes esetekben a megkötések valódi hasznosságára is. Vannak olyan szabályok, 
melyeknek  belátható  értelme,  itteni  kultúránkban  is  haszna  van  (pl.  a  lányok  a  konyhában 
általában bekötik a fejüket, hogy hajuk még véletlenül se hulljon az ételbe). Vannak azonban 
olyan  szabályok,  amelyek,  mint  említettem,  eltúlzottnak  tűnnek.  Nos  ezeket  az  esetek 
többségében  nem  feltétlenül  tartják  be,  lazíthatóak. Ám  a  törekvés  mégis  az,  hogy minden 
szabályt betartsanak. Ennek a komoly vallási megokoláson kívül egyrészt az is oka, hogy azt 
tapasztalják, hogy az ember rendezett, tiszta környezetben rendezettebben, összeszedettebben 
is  viselkedik.  A  másik  ok,  hogy  a  bhakták  többsége  zarándoklatot  tervez,  és  a  közösség 
szervezésének  keretei  közt  általában  ki  is  jut  Indiába,  ahol  ezeknek  a  szabályoknak  a 
betartása, mint már említettem szükségszerű. 

Mindez persze nem változtat azon, hogy a szabályok többsége kicsit eltúlzott "hazai" 
használatra.  Az  egész  rendszernek  van  egy  igen  határozott  vallási  háttere  és  karaktere,  a 
túlzottnak tűnő szabályok pedig éppen ezt az oldalát  látszanak erősíteni. Mondanék erre egy 
példát. Az  ember,  ha megszomjazik,  egyszerűen  fogja magát  és  iszik  egy  pohár  vizet. Egy 
bhakta kitölti a vizet a pohárba, amit előzetesen ő vagy valaki más már felajánlott. A poharat 
csakis  jobb  kezével  emelheti  a  szájához.  Ivás  közben  gondosan  ügyel  rá,  hogy  a  pohár  ne 
érintse az ajkát, s így tölti a szájába a vizet 31 . Egy egészen egyszerű művelet így szertartássá 
válik,  s ez nem csak azért van  így, mert nem  természetes módon, előírásoknak megfelelően 
hajtja végre ezt a mindennapi műveletet, hanem azért  is, mert valódi  funkcióval nem bír, ha 
ivás közben megérintette volna a poharat, akkor sem történt volna semmi baja. 

31 Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartom tisztázni, hogy mit is jelent vaisnava felfogás szerint "bepiszkolni" 
magunkat, mert különben a fenti leírás egy érdekes bűvészgyakorlatnak tűnhet a kívülálló számára. Bizonyos 
feladatokat (pl. főzés, murti imádat stb.) csak a legmagasabb tisztasági állapotban lehet végezni (tiszta ruhában, 
frissen fürödve stb.). Ha az ember a szájához ér, vaisnava felfogás szerint az egész teste bepiszkolódik, egy 
bizonyos mértékben szennyezett lesz, éppen úgy, mint amikor más testnyílásokat érint meg. Ezért van tehát 
szükség a fenti módszer alkalmazására ivás közben. Máskülönben az általuk használt kifejezés szerint az illető 
"evőssé" lesz, és le kell zuhanyoznia, ha például utána folytatni akarja a főzést.
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Ha  a  körülmények  nem  teszik  lehetővé  a  szabályok  betartását,  akkor  néhányat 
figyelmen  kívül  lehet  hagyni.  Amikor  azt  kérdeztem  a  bhaktáktól,  hogy  mit  tesznek  ilyen 
esetben, akkor általában azt felelték, hogy ilyenkor intelligensen kell megoldani a problémát. 
A  helyzetből  meg  kell  próbálni,  kihozni  a  maximumot,  ami  adott  esetben  lehet,  hogy  csak 
annyi,  hogy  nem  kóstolnak  bele  az  ételbe,  amit  elkészítenek.  Vagy  volt  olyan  bhakta,  aki 
mosolyogva mesélte nekem, hogy például főzés közben különféle trükköket lehet alkalmazni, 
a szigorú szabályok betartásához. 

Vagyis a honi környezet ebben az esetben oly módon alakítja át az "import kultúrát", 
hogy egyrészt  lehetőséget ad a szabályok  rugalmasabb értelmezésére, másrészt pedig a már 
említett módon erősíti ezek vallási jellegét. 

Néhány példa erejéig ezen a téren is kitérek utolsó terepmunkám tapasztalataira. India 
a  természetesség  légkörét hozta el a bhakták  számára ebben  a  tekintetben  is. Amíg ott nem 
sikerült megtanulnunk úgy inni, hogy a pohárhoz, üveghez ne érjen hozzá a szánk, addig mi 
voltunk  a  látványosság  Indiában.  Az  ivóvizet  itt  az  emberek  többsége  palackban  hordja 
magával,  vagy  néhol  egymás  után  fogyasztanak  ebből  a  célból  kitett  nagy  korsókból,  vagy 
más edényekből. Az út közben bepiszkolódott edényből nem isznak szívesen, és amikor tudja 
az ember, hogy előtteutána  is  isznak, akkor figyelmességből vagy elővigyázatosságból nem 
szokás  az  edényhez  hozzáérni  ivás  közben.  Egészen  sajátos,  hogy  ennek  köszönhetően, 
például  a  buszon  bárkit  megkínálhattunk,  ha  szomjas  volt,  mert  olyan  óvatosan  és 
gyakorlottan  ittak  üvegeinkből,  anélkül,  hogy  hozzáértek  volna.  A  többi  szabály  betartása, 
vagy nem betartása ingadozó volt. Egy alkalommal vendégségben jártunk egy családnál, nem 
messze Vrindavantól, Rhadakundban, akik valamiféle  félreértésnek köszönhetően sokáig azt 
hitték, mi is bhakták vagyunk. Amikor a férfi csak úgy belekóstolt az ételbe, vagy leült tévét 
nézni a gyermekeivel, akkor megjegyezte, hogy bizony, tudja, hogy ezt nem szokás (!), de ő 
néha  megszegi  a  szabályokat. Ugyanakkor  általános  tapasztalat  és  szokás  Indiában  étkezés 
után,  hogy  ánizst  rágcsálnak,  majd  szájat  öblítenek,  amit  itthon  a  bhakták  közt  ritkán 
tapasztaltam. 

Megjegyzés 
A példák ismertetése során talán feltűnt, hogy mondataim hemzsegnek az "általában", 

"szinte  mindenki"  stb.  kifejezések  használatától.  Ez  nem  véletlen,  és  ilyenkor  nem  azért 
fogalmaztam így, mert recsegett a magnófelvétel, ami alapján a kiemelt részt megírtam vagy, 
mert attól tartok túl fáradt voltam és nem figyeltem meg elég részletesen a hajnali szertartást. 
Maguk  a  bhakták  többször  hangsúlyozták,  hogy  nemcsak  nagyon  különböző  okok  miatt 
vannak  ott  (van,  aki  elsősorban  életformát,  van,  aki  életfilozófiát,  van,  aki  egy  nagyszerű 
közösséget  lát  a  benti  életben  stb.),  hanem  nagyon  különböző  lelki  szinteken  is  vannak 32 . 
Ebből  következik,  hogy  bár  a  cél  nagyjából  ugyanaz,  de  a  megközelítés  módjai,  eszközei, 
keretei  stb.  személyre  szabottak. Éppen  ezért  a  közösségen  belül  különösen  nagy  hangsúlyt 
fektetnek az egyéniség figyelembevételére. Nemcsak a munka elosztásakor, hanem például a 
szükséges hétköznapi ruhák megvételét mindenki saját belátása szerint  intézi, nem arról van 
tehát  szó,  hogy  egyenruhát  kapnak,  nem,  hiszen  mindenki  külön  személyiség,  tehát  saját 
ízlésének  megfelelően  vásárolhat.  Viszont  éppen  ebből  adódik  az  is,  hogy  minden  kutató 
rendkívül nehéz helyzetben van, ha általánosítani akar. Így voltam ezzel én is. A dolgozatban 
megrajzolt  keretek  tehát  az  én  szubjektív  véleményem  és  benyomásaim  alapján  lettek 
kialakítva. Elképzelhető, hogy egy másik kutató mindezen szabályokat  lazábbnak vagy adott 
esetben merevebbnek ítéli majd meg. 

32 Az ezzel kapcsolatos kérdések tisztázására talán a következő fejezet elemzései adhatnak majd magyarázatot.
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V.
Összegzés 

Tapasztalataim  szerint  a  következőket  lehet  a  fejezet  elején  felvetett  kérdéssel 
kapcsolatban  megállapítani.  A  kulturális  szakadék  létezik.  Ennek  áthidalására  különféle 
módszerek  vannak,  az  azonban  végső  soron  megállapítható,  hogy  ez  a  látszólag  teljes 
mértékben idegen kultúra csak úgy képes beilleszkedni, ha bizonyos mértékig átalakul. Ez az 
átalakulás  még  olyan  esetekben  is  megtörténik,  ha  nincs  rá  valódi  szándék,  ugyanis  a 
környezet  mindig  szemben  áll  a  beékelt  kultúrával,  s  ez,  ha  máshogy  nem,  magával  a 
számbeli  fölényével  módosítja  az  adott  kulturális  elem  karakterét.  A  különféle  szabályok 
betartása  a  Krisnahívők  körében  általánosan  kötelező.  Ám  a  példák  bemutatása  során  azt 
hiszem világosan kiderült, hogy ez nem minden esetben lehetséges. Az egyéniségre fektetett 
különös  hangsúly  miatt  nehéz  általánosan  elfogadott megoldások megállapítása. Mindössze 
azt  lehet elmondani,  hogy az elzárkózás és az alkalmazkodás módszerével  is él  a közösség. 
Hogy adott esetben melyiket választják, az többnyire azon múlik, hogy a kérdéses kulturális 
elem  betartásának  mennyire  komoly  a  vallási  megokolása,  hogy  mennyire  éles  a 
szembenállása a környező kulturális közeggel, s hogy milyen lelki szinten áll az az egyén, aki 
a problémát megoldani kényszerül. 

Érdekes tapasztalatokkal járt indiai terepmunkám során ugyanezeknek a tényezőknek a 
megfigyelése  egy  más,  hasonlóbb  környezetben.  Ezeket  a  tapasztalataimat  talán  úgy 
összegezhetném,  hogy miközben a bhakták  viselkedése  indiai környezetben  természetesebb, 
mert a környezetben számos olyan kulturális elemmel találkozhatnak, mely a mindennapjaikat 
meghatározza, mégsem éreztem úgy, valódi otthonukba érkeznek a bhakták, és ami ennél  is 
fontosabb, ők sem érzik ezt, ahogyan a filmben többször is megfogalmazzák. Sokkal  inkább 
„otthonosnak” éreztem viselkedésüket, de nem autentikusnak. Ami pedig nagyon fontos, hogy 
cselekedeteiknek  szimbolikus  töltete  indiai  környezetben  is  megmaradt.  Ezek  alapján  tehát 
úgy fogalmaznám meg, hogy a Krisnatudatos kultúra egy sajátos, sem nem indiai, sem nem 
magyar  kultúra.  Egy  speciális  közösség,  speciális  kultúrája.  Ők  maguk  a  „védikus”  szót 
használják  leggyakrabban,  ha  arról  beszélnek,  milyen  is  az  ő  kultúrájuk.  Ha  ezt  veszem 
alapul,  akkor  ez  nem  jelent  mást,  mint  hogy  kultúrájuk  alapjait  a  Védák  határozzák  meg, 
fektetik le. Ez alapján pedig elmondható akkor, hogy valahol egy időtlen szakrális kultúrával 
állunk  szemben,  ami  részben  általuk, mára  térben  sem kötött  többé.  Időtlensége  és  helyhez 
nem kötöttsége által  sajátos, köztes térben és  időben mozog, ez pedig  igen közel áll  ahhoz, 
ahogyan önmagát megfogalmazza,  ahogyan  ebben  a  világban  létezik,  s  ahogy  ezt  a  világot 
szemléli. Remélem, hogy ehhez a következő fejezet majd közelebb visz. 

Harmadik találkozás 
Krisna  egy dokumentumfilm és tanulságai 

I. 
A filmről 33 

Első  terepmunkáim  után  többször  adódott  lehetőségem  előadások  tartására.  Ezekre 
minden esetben bhaktákat  is hívtam, mert úgy gondoltam fontos, hogy jelen legyenek akkor, 
amikor  róluk  beszélek.  Az  első  előadásra  többen  el  is  jöttek,  de  ezt  követően  egyre  sem. 

33 Bár ebben a tanulmányban saját alapelveimről, tapasztalataimról fogok beszélni, mindenek előtt meg kell 
említenem munkatársam Kovács Sarolta nevét, akivel a forgatások során felváltva kérdeztük és forgattok a 
bhaktákat, illetve Füredi Zoltán nevét, aki az első filmünk elkészítését lehetővé tette.
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Akkor  nagyon  elégedettek  voltak  azzal,  ahogyan  róluk  beszéltem,  s  azt  hiszem,  ez  után 
megszavazták  nekem  a  bizalmat,  hogy  ez  a  későbbiekben  sem  változik  majd.  Mégis, 
fokozatosan úgy éreztem, más módon kell beszélnem róluk. Abban, hogy felmerült bennem a 
filmes  feldolgozása  az  ott  tapasztaltaknak,  része  volt  annak  is,  hogy  ekkorra  igen  jól 
megismertem, miféle szerepe van ebben az egyházban a külvilággal való kommunikációnak. 
A MKTHKnek ma már a néhány évvel ezelőtti  állapotokhoz képest  jól  láthatóan rendkívül 
fontos a különféle  fórumokon való  szereplés. Tudományos diákköröket  szerveznek 34 ,  időről 
időre  szerepelnek  különféle  reggeli  műsorokban,  fesztiválokat  szerveznek,  és  különféle 
fesztiválokon vesznek részt, ételt osztanak, reklámozzák magukat óriásplakátokon az 1%ért, 
újságírókat  hívnak,  vagy  csak  válaszolnak  kérdéseikre,  internetes  oldalakat  szerkesztenek 
különféle  témákban,  kutatókat  engednek  be  maguk  közé,  és  hívnak  meg  maguk  közé  (ld. 
Kamarás István kutatása),   és számos dokumentumfilm  is készült már róluk. Láthatóan  igen 
színes  a  választék. Korábban  említettem már,  hogy  saját  tapasztalataimmal  összevetve  ezek 
mégis megmaradnak egy kialakított világ keretei között, melyet alapvetően az formált, hogy 
volt  egy  eredeti  elképzelésük  arról,  mit  is  akarnak  hallani  az  emberek  róluk,  tőlük.  Azt 
tapasztaltam,  hogy  az  összes  fórumon  való  megjelenés  közül  a  készülő  filmek  keltik  fel  a 
legtöbb bhkata érdeklődését. A másik oldalon, a „kívülállók” szempontjából pedig azért tűnt 
ez  célszerűnek,  mert  még  a  saját  ismeretségi  körömben  is  azt  tapasztaltam,  hogy  nincs 
igazából  se  kedvük,  se  idejük  arra,  hogy  elolvassák  a  tanulmányaimat.  Így  tehát,  azok  az 
elvek, amiket kutatásom elején megfogalmaztam magamnak, nem tudtak érvényre  jutni. Bár 
nem  baj,  hogy  úgy  tűnt,  megrekedtek  kutatási  eredményeim  a  tudományos  körökben, 
szerettem volna, ha eljutnak ezen kívülre is, illetve a bhaktákhoz is visszakerültek volna. Nem 
azért kezdtem tehát ezzel foglalkozni, mert azt gondolom többet, vagy jobban elmondhat egy 
film, mint egy elemző tanulmány, hanem azért mert arra számítottam, hogy másként mondhat 
el dolgokat. Fontos ezt hangsúlyozni, mert bár e dolgozat keretei talán nem engedik már meg, 
hogy  beszámolómban  részletesen  tárgyalhassam  az  antropológiai  filmmel  kapcsolatos 
szakirodalom vitáit,  és  saját munkám  során megfogalmazott elképzeléseimet ennek mentén, 
mégis,  legalább a tárgyalt problémák szintjén, a felvetések keretei közt utalni szeretnék erre. 
Az pedig,  hogy miért  nyúl  egy  antropológus  a  kamerához, miért  kezdi  tapasztalatait  filmre 
rögzíteni alapvető kérdés. 

A  következő  kérdés    amit  már  az  elején  megfogalmaztam    milyen 
módszereket fogok követni? Az egyik legfontosabb alapelvem az volt, hogy történjék bármi, 
nem szabad, hogy a film a terep, és a kutatás fölé kerekedjen. Értem ez alatt azt, hogy abban a 
pillanatban, hogy úgy éreztem valakit zavar, hogy filmezek, vagy olyan esemény történt, amit 
kértek,  ne  rögzítsek,  kikapcsoltam  a  kamerát,  és  csak  figyeltem.  Megtartottam  tehát 
alapvetően  azt  a  magatartásformát,  amit  abban  az  időszakban  követtem,  amikor  még  csak 
írtam  tapasztalataimról.  Fölmerül  itt  ismét  egy  érdekes  kérdés.  Az  elején  ugyanis  az  egyik 
vezető lelkésszel, aki akkoriban a PR felelőse is volt, meg kellett beszélnem miről is forgatok 
majd. Én  elmondtam  neki,  hogy  témám a  hétköznapok  során megélt  vallásosság,  különféle 
színtereken és különféle életvitelű emberek körében. Alapvetően azt szeretném megmutatni a 
filmen  keresztül,  mit  is  jelent  az,  hogy  Krisnatudat ma Magyarországon. Az  ötlet  nagyon 
tetszett  nekik,  s  jött  a  következő  kérdés,  hogy kikkel  akarok  dolgozni,  kik  azok  a  bhakták, 
akik  segíteni  fognak  nekem 35 .  Akkor  felsoroltam  néhány  embert,  akikkel  előzetesen 

34 Egy fél évig ebben én is segédkeztem nekik, egy az indiai kultúrával foglalkozó műhely megszervezésével. A 
tanszéken indított különórák témája India volt, az órák különféle előadásokból álltak. Ezek között a 
vallástörténeti, történeti előadásokon szakértő bhaktákat is meghívtunk. 
35 Ez a közösség egy minden szinten hierarchizált közösség. Egy szereplő, ha igent is mondott, az még nem 
jelentett semmit, mert több vezetőjével – munkacsoport vezető, lelki vezető, templom vezető – egyeztetnem 
kellett, külön engedélyt kérnem a számára. Ez a legérdekesebben az egyedülálló prabhu esetében zajlott, ugyanis 
ketten voltunk lányok a forgató csoportban. Mivel ő a tanuló időszak elején állt, kapásból rábólintott a
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beszéltem arról, hogy vane kedvük részt venni ebben a munkában 36 . Volt közöttük egy pár, 
akiknek a részvételével a vezetőség nem értett egyet. Egy olyan párról volt szó, akiket évek 
óta  ismertem  már  akkor,  és  „kibuktak”,  azaz  kiköltöztek  a  templomból,  hogy  együtt 
élhessenek,  némileg  meglazult  a  kapcsolatuk  az  egyázközösséggel,  ugyanakkor  otthon 
továbbra  is  gyakorolták  a  Krisnatudatot.  Az  indoklás  az  volt,  hogy,  ha  valóban  Krisna 
tudatról  akarok  filmet  készíteni,  akkor  olyan  személyeket  keressek,  akik  ebben  a  tudati 
állapotban  vannak. Ha  nem ez a  témám, akkor persze  forgathatok másról  is, bárkiről, de az 
nem a Krisnatudatos emberekről fog szólni. Ez érthető magyarázat volt, és egy kis adalék a 
kutatásomban  ahhoz,  mi  is  a  Krisnatudat? A  filmben  az  előbb  említett  pár  nem  szerepelt 
tehát, helyette arról készítettünk egy  filmet, miért nem. Arról  tehát, mi  is az a Krisnatudat? 
Persze  megkérdezhetné  bárki,  hogy  akkor  nem  ez  is  egy  lett  a  többi  film  közül,  amit  a 
közösségről  forgattak? Hiszen  itt  is  irányítottá vált a tartalom. Azt gondolom nem. Egyrészt 
azért  sem,  mert  a  korábban  és  máig  megnézett  dokumentumfilmeknek  visszatérő  szereplői 
közül ebben a filmben egyetlen egy sem szerepel. Tehát meghúztak ugyan egy kört, hogy kik 
szerepelhetnek  ebben  a  filmben,  ugyanakkor  ebből  a  körből  magam  választhattam  ki  a 
szereplőket. A másik,  hogy minek mentén  határozták meg  ezt  a  kört? Úgy  gondolom,  egy 
olyan fogalom, egy olyan magyarázat mentén, ami belső kategóriájuk, tehát kultúrájuk része. 
Talán  egyszer  majd  forgathatok  egy  filmet  arról  is,  akik  „kibuktak”,  de  az  nem  Krisna 
tudatról  fog  szólni,  és  nem  is  ennek  a  közösségnek  a  kultúrájáról.  Legfeljebb  annyiban, 
amennyiben  ellenpontozzák  egymást,  azaz  abban  az  értelemben,  hogy  miért  nem  része  a 
Krisnatudatos kultúrának a „kibukottak kultúrája”? Talán igaza van annak, aki Colin Young 
(Palantír Film 2004) alapján (A megfigyelő film c. írását véve alapul) ezek után úgy látja, hogy 
én  is  a  „megfigyelő  film” egyik  buktatójánál állok e  tekintetben. E szerint  „A ’megfigyelő’ 
módszer egyik gyengéje, hogy a filmes és a film alanya közötti intim, együttérző kapcsolaton 
alapszik  –  nem  egy  távoli,  tárgyilagos  megfigyelő  szemével,  hanem  amennyire  csak 
lehetséges,  igyekszik belülről szemlélni az eseményeket”. Ám azt gondolom ez nem annyira 
hibája,  sokkal  inkább  sajátja  ennek  a  filmnek.  Kérdés  persze  továbbra  is,  hogy  „honnan 
tudhatjuk,  hogy  a  film  alanyai  valóban  azt  gondoltáke,  amit  a  film  tulajdonít  nekik?”, 
ahogyan ezt David MacDougall (Palantír Film 2004) is megfogalmazza A megfigyelő filmen 
túl c. cikkében. Erre a választ én attól reméltem, hogy a filmet addig igyekeztem visszatartani, 
amíg  a  szereplők  nem  értettek  vele  egyet.  Ebben  a  közösségben  függetlenül  attól,  mit 
gondolnak  a  szereplők  a  filmről,  meghatározó  az, mit  gondolnak  a  közösség  lelki  vezetői? 
Mivel  egy  alapvetően  hierarchikusan  fölépített  egyházról  van  szó,  ez  bizonyos  értelemben 
szereplőimet  érdektelenné  is  tette  a  filmmel  kapcsolatban. Ráadásul  nem a  szereplés  vágya 
hajtotta őket, hanem a prédikálás ebben az esetben is, s ha túlzottan fontosnak tartották volna 
egyéni  teljesítményüket,  az  büszkeségnek  számított  volna,  hiúságnak,  ezek  pedig  nem 
elfogadott  viselkedési  formák,  vagy  mentális  reakciók  közöttük.  Így  bár  eljuttattam  a 
szereplőkhöz  is  egyegy  példányt,  van,  aki  a  mai  napig  nem  látta,  vagy,  ha  látta  is,  nem 
jelezte, mit gondol a filmről. A felsőbb vezetés egyik tagja viszont végignézte, elmondta, mit 
kifogásol, s én a lehetőségekhez képest ezt igyekeztem figyelembe is venni 37 . A másik fontos 
dolog, amit Jay Ruby (Palantír Film 2004) ír a Vizuális antropológia c. cikkében, hogy „…a 
kamerának határt szab a készülék mögött álló személy kultúrája; ezért a filmek és a fényképek 
mindig két dologra vonatkoznak egyszerre – a  lefilmezettek kultúrájára és a  filmet készítők 

szereplésre. Csak másnap keresett telefonon ijedten, hogy nem gondolt rá, engedélyt kell kérnie külön a lelki 
vezetőjétől. Végül mégis sikerült két napra engedélyt szereznünk. 
36 A szereplésre olyan bhaktákat kértem meg, akiket már évek óta ismertem, illetőleg olyanokat, akikkel a film 
előkészítése során, a forgatás előtti fél évben megismerkedtem, már kamerával a kezemben, hogy tudjam, 
képesek kommunikálni akkor is, ha közben valaki filmezi őket. 
37 Mindamellett meg kell itt jegyeznem, hogy az első filmet ebben az évben újra fogom vágni, további kritikák  
melyek a közösség, illetve az érdeklődő kívülállók oldaláról érkeztek  mentén gondolkodva.
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kultúrájára.”.  Véleményem  szerint  ezzel  tisztában  kell  lenni.  Talán  sosem  sikerülhet  olyan 
filmet  készíteni,  mely  e  kettősséget  nem  foglalja  magában.  Talán  csak  azok  a  felvételek 
tekinthetők ilyennek, melyeket egy kultúra képviselői önmagukról készítenek, de az egészen 
más terület, és  itt nem szeretnék kitérni elemzésére. Tehát, ha ez a kettősség  fenn áll, akkor 
természetesen nem állíthatom, hogy ők pontosan azt, és úgy mondanák el, ahogyan a készített 
film teszi. De úgy gondolom talán nem is ez a lényeg, hanem, hogy ez a film egy párbeszédről 
is szól. 

További  módszertani  kérdések  a  gyakorlati  megvalósítás  alapelvei.  Ha  a  „szakma 
nyelvén”  kellene  megfogalmazni  azt  a  nézőpontot,  melyből  a  filmet  forgattuk,  akkor  azt 
hiszem,  valahol  a  szubjektív  és  az  objektív  nézőpont  határán,  mozog.  Ez  egyrészt  az  ún. 
Nézőponti szemszög (POV). Szabó Gábor  Filmes könyv c. munkájában (Ab Ovo 2004) ezt így 
fogalmazza  meg:  „Ez  a  beállítás  valamelyik  szereplő  szemszögét  képviseli,  pontosabban 
minden határon túl megközelíti, de soha nem éri el. Tehát az objektív és a szubjektív beállítás 
közötti határmezsgyén mozgunk. A kamera soha nem kerül a szubjektív szereplő helyére úgy, 
hogy a többi szereplőnek a kamerába kellene néznie, amikor őrá néz. Ilyenkor a kamera olyan 
közel  áll  a  szereplőhöz,  amennyire  egy  objektív  beállítás  megközelíthet  egy  szubjektívet, 
hogy még objektív maradjon.”. Bizonyos jeleneteknél, általában ott, ahol életképeket vettünk 
föl,  anélkül,  hogy  közben  megszólítottuk  volna  a  szereplőket,  a  nézőpont  eltolódott  a 
szubjektív  nézőpont  irányába,  amit  pedig  így  fogalmaz  meg  Szabó  Gábor:  ”A  szubjektív 
nézőpontról akkor beszélünk, amikor a kamera valakinek a szemszögét képviseli.” A forgatás 
során arra törekedtünk, hogy a forgató csoport a lehető legkevesebbet szerepeljen a filmben. 
Alapvetően  azt  a  benyomást  szerettük  volna kelteni, mintha  a  néző maga  helyezkedhetne  a 
résztvevő megfigyelés pozíciójába, mintegy eljátszva neki, hogy mi is történhetne akkor, ha ő 
maga  látogatna  el  a  bhkatákhoz,  vagy  mi  lenne  akkor,  ha  elkísérne  egy  antropológust  a 
terepmunkájára. A forgatások során egyikünk kérdezett, beszélgetett a bhaktákkal, másikunk 
filmezett.  Lehetőség  szerint  kerültük  a  beállított  riportokat,  bár  ez  a  felszerelésünk 
hiányosságai  miatt  (pl.  nem  volt  megfelelő  hangtechnikai  felszerelésünk,  ezért  néha  mégis 
leültünk  beszélgetni  a,  hogy  bizonyos  részek  jobban  hallatszódjanak  a  felvételek  során) 
időnként elkerülhetetlen volt. A filmben ezeknek a részeknek a hanganyagát fölhasználtuk, de 
végig  arra  törekedtünk,  hogy  a  filmben  a  hétköznapi  cselekvés  képkockáit  lássák  a  nézők 
mindvégig.  Így  miközben  a  beszélgetések  során  magukról,  Krisdnatudatról,  a 
hétköznapjaikról  kérdeztük őket,  bepillantást  nyerhet  a  néző  négy hívő mindennapi  életébe, 
vallásgyakorlatába. Módszerünk  felvetheti  a  kérdést,  nem  taszítotte  ez  engem  a  kutatás  és 
forgatás  során  túlságosan  passzív  szerepbe? David MacDougall  a már  említett  cikkben  úgy 
látja,  hogy  a  kutató  helyzetét  kamerával  a  kezében,  hogy  „Az,  hogy  filmjére  koncentrál, 
bizonyos passzivitást kényszerít  rá,  amiből  nehéz kikerülnie”. Ezzel egyetértek, éppen ezért 
forgattunk  mindig  ketten.  Így  az  operatőr  végig  koncentrálhatott  a  filmre,  míg  a  másik 
szereplő, aki az „antropológus” volt ez esetben, csak beszélgetett, és megfigyelt, úgy, ahogyan 
egy terepmunka során ez általában történni szokott. 

A  kérdések,  az  a  mód,  ahogyan  megvágtuk  a  forgatott  anyagot,  ugyan  egy  kutatás 
eredményeit tükrözte, egyfajta eleve strukturált elemzést rejtett magában, mégis  igyekeztünk 
úgy fölépíteni az egész filmet, hogy a bejárható úton a néző kedvére nézhessen szét a bhakták 
hétköznapi életének színterein. A film témája, pedig túl azon, hogy közelebb vitte a nézőket 
ahhoz,  mi  is  ma  Magyarországon  a  Krisnatudat,  aközben  szemléletmódjával,  illetve  a 
filmben felhasznált idézetek mentén arra próbált rámutatni mi is az „etnográfia édes haszna”. 
Bár  igaz,  hogy  ezzel  azt  tettük,  amit  Colin  Young  így  fogalmaz  meg:  „Ez  a  sűrítés  egy 
rendszert  visz  az  eseményekbe,  és  ezzel  a  nézőt  megfosztja  bármilyen  további  analízis 
igényétől. A feladata megvan, de a privilegizált helyzetben lévő szerző szemüvegén át látja az 
eseményeket, a szerző ugyanis nem bocsátja rendelkezésére a további analízishez szükséges 
tényanyagot.” Mégis azt gondolom, ezzel nem követtem el hibát, hiszen egy több éves kutatás
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eredményei  alapján  elkészített  filmről  van  szó.  A  teljesség  igénye  nélkül,  amennyiben  a 
„valóság filmjét” akartam volna elkészíteni, de a teljesség igényével a tekintetben, hogy saját 
kutatásom  eredményeit  akartam  ilyen  formában  összegezni  és  megfogalmazni.  Úgy 
mondhatnám  inkább,  hogy  ez  is  egy  a  „valóság  filmjei”  közül,  de  nem  maga  a  „valóság 
filmje”. 

Ha tehát arról kérdeznének, miért gondolom, hogy ez a film antropológiai film, én ezt 
a  néhány  dolgot  válaszolnám.  Azért,  amiért  csináltam  (vagyis  amiért  egyáltalán  eszembe 
jutott  filmezni),  azért,  ahogyan csináltam, és  végezetül azért,  amiről  szól  valójában. Vagyis 
alapvetően szemléletmódjában antropológiai ez a film. 

Befejezésül  ebben  a  részben  még  csak  annyit,  hogyan  viszonyult  a  közösség  az 
elkészült  filmhez.  Amennyire  tudom,  már  többen  megnézték,  de  inkább  csak  azok,  akik 
szerepelnek  benne,  vagy  ismernek  engem. Mivel  nincs  idejük,  és  sokszor  lehetőségük  sem 
filmet  nézni  (általában  tiltott,  ha  nem  is  szigorú  értelemben  véve  a  tv  nézés),  mégsem 
foglalkoztak  vele  igazán,  ráadásul  az  utóbbi  időben  sok  film  is  készült  róluk,  nem  követik 
mindnek  a  sorsát  figyelemmel.  Úgy  tűnt  tehát,  hogy  ismét  afféle  zsákutcába  jutottam,  bár 
tettem egy lépést a kétoldalú kommunikáció érdekében. Így jutottam el aztán Indiába, de erről 
majd a következő fejezetben fogok részletesebben írni. 

A  továbbiakban  azzal  a  kérdéssel  foglalkozom,  amit  lényegében  a  filmben,  más 
eszközökkel elemezni, bemutatni próbáltam, tehát azzal, mi is a Krisnatudat? 

A  kérdés  eredetileg  az  volt,  hogyan  lesz  valakiből  Krisnatudatú  hívő?  A  különféle 
életutakkal  kapcsolatos  válaszok  azonban,  ebben  a  közösségben,  mint  már  említettem, 
gyakran  egy  megtérési  élmény  mentén  kialakuló,  a  térítési  tevékenység  során  formálódó 
sablon  mentén  fogalmazódnak  meg.  Elemzésemben  én  azt  a  hétköznapi  utat  szeretném 
megmutatni,  amit  egy  bhakta  megtesz  nap  mint  nap,  s  ami  által  ők  Krisnatudatos 
személyekké  válnak,  illetőleg  azt,  hogyan  fogalmazzák  meg  maguk  számára  mi  is  az  a 
Krisnatudat?  A  film  eredeti  tagolása  helyett  írásos  elemzésemben  egy  másfajta  felosztást 
fogok a tárgyalás során követni, ami az írásbeli elemzést érthetőbbé teszi. 

II.
Elemzés, írott formában 

Sokáig  gondolkodtam,  hogy  mi  lenne  a  helyes  megközelítés,  ennek  a  kérdésnek  a 
megválaszolásához.  Végül  egészen  érdekes  módon  Sivarama  Maharaja  egyik  leckéjén 
elhangzott  hasonlat  segített  ennek  az  útnak  a  felvázolásához.  A  lecke  során  igyekezett  a 
bhaktákat  az  odaadó  szolgálatra  buzdítani.  Amikor  arról  volt  szó,  hogy  milyen  fontos  a 
harinámon való részvétel, a bhaktákat az ekéhez hasonlította. "Először szántani kell, hogy az 
elvetett magokból növények fejlődjenek." 

Ebből  a  hasonlatból  kiindulva  az  utat  én  az  "eke"  felépítésével,  "elkészítésével", 
vagyis arról írok majd, hogyan, milyen gyakorlatok, életvitel által válik bhaktává valaki. Majd 
röviden  felvázolom,  hogy  milyen  is  a  "talaj",  amit  fel  kell  törni,  tehát  mik  annak  a 
környezetnek főbb jellemzői, melyben a Krisnahívők térítő tevékenységet folytatnak. Végül 
pedig  a  "szántás"  folyamatáról  fogok  írni,  arról  hogyan  is  történik maga  a  térítés,  ahelyett, 
hogy arról írnék hogyan tértek meg egyes hívek. 

Forrásaim az alábbi elemzésben megegyeznek a korábbiakkal. 

III. 
Az "eke"
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Ha egy érdeklődő kívülálló először találkozik a bhaktákkal, első benyomása bizonyára 
az  lehet,  hogy  szinte  kizárólag  csak  fiatalok  valamennyien.  Elegendő  háttér  információ 
hiányában,  ez  gyakran  azt  a  benyomást  kelti  az  emberekben,  hogy  ezek  a  fiatalok  könnyű 
terepet jelenthettek e vallás terjesztőinek, hogy majd idővel kinövik ezt a nevetséges hóbortot 
stb. 

Tapasztalatom  szerint  a  MKTHKvel  foglakozó  szakirodalomban  nincsen  kellő 
képpen  kihangsúlyozva,  hogy maguk,  a  templomban  lakó  bhakták  többsége  tanuló,  vagyis, 
hogy  a  templom  kb.70%ban  iskolaként  funkcionál.  A  beköltözés  ide  18  éves  kor  után 
lehetséges (ha valamilyen oknál  fogva ez korábban történik meg, az csak szülői engedéllyel 
elképzelhető),  s  a  bhkaták  többsége  csak  25  éves  koráig  lakik  itt.  Ez  az  életkor  az  ún. 
brahmacary  időszak  vége.  Utána  a  bentlakók  többsége  házasságot  köt,  és  kiköltözik  a 
templomból. Ez nem jelenti azonban a templomtól való teljes elszakadást. Amennyire idejük 
engedi, továbbra is részt vesznek a programokon. Különféle szolgálatokat vállalnak 38 ,  ha nem 
tudnak  a  reggeli  szertartásra  beérni,  akkor  otthon,  saját  kis  "házi  szentélyükben"  végzik  a 
reggeli  és  az  esti  szertartásokat,  különféle  adományokkal  támogatják  az  új  bhakták  tanuló 
éveit, az egyházat stb. Az alapelv pedig, hogy a lehetőségekhez mérten a templomi évek alatt 
elsajátított tudás és elvek alapján vezessék kinti életüket is. 

Mégis, a „szántás” érdemi része a szorosan vett templomi közösség által történik. Ők 
azok,  akikkel  az  érdeklődők  az  első  alkalmakkor  találkoznak,  akik  mintegy  reprezentatív 
részei ennek az egyháznak. A mindenkori mag, mely ugyanakkor formálódik az évek során, 
ha úgy  tetszik, ők az állandóan alakuló "ekevas".  De  fontos ez a kis mag azok számára  is, 
akik  már  a  kinti  életben  próbálnak  boldogulni,  nem  csak  azért,  mert  éltetik  a  templomot 
magát, hanem mert egy olyan sajátos légkör fenntartására törekednek, ami az  időnként útját 
vesztő, vagy a kinti  életben az eredeti  céloktól,  elvektől eltávolodó  bhaktáknak  emlékeztető 
hely, vagy adott esetben menedék is lehet 39 . 

A bemutatás elméleti háttere 

Az "eke" felépítését és kialakítását három pont köré csoportosítva fogom bemutatni: ez 
az  elmélet,  a  gyakorlat  és  a  megvalósítás.  Hogy  erre  miért  van  szükség,  arra  azt  hiszem 
Baktay Ervin India bölcsessége c. könyvének elolvasása (Kairosz Kiadó 2000) adhatná meg 
az igazi választ. Én csak ennek durva interpretációját adhatom ebben a dolgozatban. 

A  hindu  világszemlélet  alapja,  egyetlen,  az  egész  világra,  az  egész  mindenségre  és 
minden  időkre  érvényes  törvény,  vagy  elv  (Szanátana  Dharma).  A  különbségek  onnan 
erednek,  hogy  a  hindu  felfogás  szerint  az  egyetemes  és  egyetlen  Törvény  az  átélésnek, 
megvalósításnak  követésnek  nagyon  sok  útját  teszi  lehetőé. Az  eltérés  az  utak  között  csak 
látszólagos, hiszen mind ugyanazon törvény értelmében, ugyanazon cél felé vezetnek. Ahogy 
a Bhagavadgíta sorai is mondják:”Bármely úton jár a hívő, ha igazán törekszik, Hozzám jut 
el".  Továbbá:  "Isten  egy,  de  ezer  arcot  mutat”.  A  szemlélő  jellemétől,  alap  adottságaitól, 
képességeitől függ, mennyit és hogyan láthat az Egyetemes Törvényből, az isteni Valóságból. 
Senkitől nem lehet többet elvárni, mint amennyire magáról képes 40 . 

Ez  az  elv  türelemre,  és  önmaguk korlátjainak  felismerésére  és  elismerésére  tanítja  a 
MKTHKnek  tagjait  is.  A  közösség  által  is  olvasott,  nap,  mint  nap  forgatott  szövegek 
mindegyike  tele  van  az,.önmegvalósítás  tudományával",  azzal,  hogy  mikor,  mit  és  hogyan 
kell tenni. A mindennapi leckéknek szinte panel eleme, hogy az általuk követett út a legjobb, 

38 Ez a teljes idős szolgálattól, mint pl. különféle rendezvényeken a krisnás ételeket árusító büfé vezetése, 
megszervezése, egészen a templomszoba időnkénti felmosásáig igen széles skálán mozoghat 
39 Kutatásom során magam is találkoztam olyan, már kint lakó bhaktával, aki azért költözött vissza a templomba 
néhány napra, hogy újra megerősödjön a lelki életben. 
40 Ugyanerre az elvre vezethető vissza a vallási tolerancia is India szerte.
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leghelyesebb, és az egyedüli, amely a kívánt cél eléréséhez vezethet (ld. később). De emellett 
állandó jelleggel olvashatnak, hallhatnak arról is a bhakták, hogy figyeljenek oda önmagukra, 
hogy lássák be: különböző lelki szintek vannak, s ők éppen ezért nagyon különböző szinteken 
állhatnak. Ne  követeljenek  többet  maguktól  annál,  mint  amire  valóban  képesek.  Ezek  nem 
önkényesen  kialakított  vezérelvek,  a  jóga  bármely  ágazatában  megtalálhatóak  a  különféle 
lépcsőfokok (s akkor még a minden létezőt árnyaló három gunáról 41 nem is beszéltünk!). 

Visszatérve  tehát arra, hogy miért alakítottam ki  ezt a három  lépcsőfokot,  a válasz  a 
következő. Létezik egy alapvető tanítás, mely nem változik, ami a könyveken és a hiteles lelki 
tanítómestereken keresztül  jut el  a  hívőkhöz. Ez az elmélet. Létezik egy  gyakorlati  rész, az 
hogy  hogyan  sajátíthatják  el  a  bhakták  ezt  a  tudást.  Végezetül  pedig  előttünk  állnak  a 
különféle megvalósítási szintek, az, ami az érdeklődők szeme előtt áll, maga az "ekevas". 

Az elmélet – Bhaktiyoga 
Bhaktay Ervin a már említett művében a jógának a következő meghatározását adja: "A 

jógi  ráeszmelve  egyéni  elkülönülésének  csalóka,  nem  valós  mivoltára,  szellemének  egész 
erejét  összpontosítja  az  Istennel,  sőt  a  Brahmannal  való  egyesülésre".  Külön  fejezetben 
foglalkozik a szeretettel, s ennek különféle szintjeivel is. E szintek között a negyedik a bhakti 
az Isten iránti szeretet legmagasabb foka szerető odaadás, teljes önátengedés Isten iránt. A két 
fogalmat  összekapcsolva  tehát  a  bhakti  jóga  nem  más,  mint  az  Istentől  való  elkü1önülés 
megszűntetése az odaadó szeretet által. 

A  jóga  ezen  útjának  közvetítését  és  tanítását  vállalta  magára  A.C.  Bhaktivedanta 
Swami  Prabhupada,  aki  ennek  okát  a  BhagavadGita  hatodik  fejezetének  33.  verse  utáni 
magyarázatában  a  következő  képpen  fogalmazza  meg:  "Ebben  a  Kali  korszakban  a 
közönséges ember számára lehetetlen elhagyni otthonát, és a yoga gyakorlása érdekében egy 
elhagyott helyre a hegyek közé, vagy az erdő mélyére vonulni. Erre a korszakra a szokottnál 
rövidebb élettartam, s a létért folytatott elkeseredett küzdelem a jellemző. Az embereket még 
az egyszerű és praktikus kivitelű önmegvalósítás folyamata sem érdekli, mit sem szólva erről 
a  nehéz  yogarendszerről,  amely  az  életmód  szabályozását,  egy  elhagyott  hely  felkutatását, 
különleges ülőhelyzetek felvevését és az elme elkülönítését az anyagi dolgoktól. (…) El kell 
ismerni  tehát,  hogy  napjainkban,  a  Kali  korszakban,  néhány  rendkívüli  ember  számára 
lehetséges,  de  az  emberek  legtöbbjének  lehetetlen  követni  ezt  a  folyamatot."    Helyette  a 
Krisnatudatot  ajánlja,  ami  az  egyetlen  gyakorolható  jóga  a  modern  kor  embere  számára. 
Hogy  mit  is  jelent  a  bhaktiyoga,  annak  rövid  kifejtése  BhagavadGíta  bevezetésében 
olvasható.  "Prahlada  Maharaja  mondja:  ’Az  Ur  Visnu  transzcendentális,  Szent  Neveinek, 
formájának,  jellemeinek  és  kedvteléseinek  hallása,  dicsőítése,  s  az  arra  való  emlékezés; 
valamint az Úr lótuszvirág lábainak tiszteletteljes imádata a tizenhatféle kellékkel; imádkozás 
a Úrhoz; szolgai, valamint baráti viszony az Úrral; és teljes meghódolás az Úr előtt, vagyis a 
test  az  elme  és  a  beszéd  az  Ő  szolgálatába  állítása    ez  a  kilenc  folyamat  jelenti  a  tiszta, 
Istenszerető szolgálatot".Ez a felsorolás nem más, mint a tiszta odaadó szolgálat (bhaktiyoga) 
kilenc különböző tette, amelynek segítségével az ember felemelkedik a lelkitudat, a Krisna 
tudat síkjára 42 . 

Ugyanezt  a  budapesti  templom  egyik  lelki  vezetője  a  következő  képpen  fogalmazta 
meg:”Amit a Krisnatudat hirdet, az tulajdonképpen a középkori vallásosságnak a szelleme. A 
bhakti a  tiszta  istenszeretet  szintje, amikor minden napodat áthatja a vallásosság. Az életed 
alá  van  rendelve  a  vallásnak.  A  modem  kori  vallásosságra  manapság  az  a  jellemző,  hogy 

41 A három "sajátság". Mindennek, ami létezik állandó és elválaszthatatlan járuléka. Ezek: a tamasz 
(tudatlanság), a radzsasz (szenvedély) és a szattva (világosság, jóság). 

42 Természetesen ez egy rendkívül szűk meghatározás, A valamivel bővebb magyarázatot én a gyakorlati rész 
ismertetésénél szeretném leírni
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mindenki éli a mindennapi életét, s Isten egy a sok dolog közül. A  középkori vallásosságban 
ez  máshogy  volt,  mindent  a  vallásnak  rendeltek  alá.  Ez  befolyásolta,  hogy  milyen  munkát 
választanak, hogy öltözködnek stb., stb." 43 

Gyakorlat 
Ennek az alpontnak a kifejtését az AC. Bhaktivedanta Swami Prabhupada által is 

ismertetett kilenc tetten keresztül fogom bemutatni, egyrészt, mert így egy átfogó kép 
megrajzolása válik lehetővé, másrészt szemléletes bemutatásra kerülhet, hogyan lesz az 
elméletből gyakorlat a mindennapokban 44 . 

Hallás 
A  legfontosabb  pont  mindannyi  között.  Általában  ez  jelenti  a  kezdetet,  hiszen  a 

bhakták  többsége  a  kezdetekkor  elsősorban  hallgatója  volt  a  különféle  tanításoknak.  A 
tanításokról  való  hallásnak  alapvetően  két  formája  létezik.  Egyrészt  mindenki  maga  is 
tanulmányozza  a  szentírásokat,  s  ha  valamiben  elakad,  kérdése  van,  akkor  más  bhakták 
segítségét kérheti a megértés végett (ez a fajta tanulási módszer különösen jellemző a kezdeti 
időszakban,  sőt,  ilyenkor  egyenesen  ajánlott  a  bhaktákkal  való  személyes  társulás,  de  ezzel 
majd a "szántás" leírásakor bővebben is foglalkozom). 

A  másik  nagyon  fontos  "fórum"  a  reggeli  és  esti  szertartások  utáni  közös  lecke 
hallgatás.  A  reggeli  és  esti  szertartás  után  hétköznapokon  a  SrimadBhagavatamból  és  a 
BhagavadGítából, hétvégeken pedig a Srí Caitanyacaritamrtaból olvasnak fel részleteket. A 
leckét  is a templomszobában szokták tartani. A szoba baloldalán a fiúk ülnek törökülésben a 
földön, a jobb oldalon pedig a lányok. Elméletileg a prabhuk és a matajik egyaránt tarthatnak 
leckét,  a  lányok  többsége  azonban  azt  mondja,  hogy  nem  szeretnek  szerepelni,  és  ez  így 
rendjén is van, hiszen a lányoknak úgyis visszafogottan, szerényen kell viselkedniük. Bár volt 
rá eset már, hogy lány tartotta a leckét, de ottartózkodásom ideje alatt ez egyszer sem fordult 
elő, és a fentiek miatt ez nem is jellemző. 

A felolvasást általában rövid éneklés előzi meg. Ezután hódolatukat ajánlják a szöveg 
írójának, saját gurujuknak stb. Utána következik az adott részlet többszöri együttes elolvasása, 
szanszkritul, majd magyarul  is.  A  leckét  tartó  bhakta  ezután  felolvassa  A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada a szöveghez fűződő magyarázatát, majd röviden elmondja saját beszédét. 
Ilyenkor  általában  a  leckében  található  tanítások  hétköznapi  megvalósításáról,  azok 
továbbgondolásáról  esik  szó. Végül  kérdéseket  lehet  feltenni  a  szöveggel  kapcsolatban.  Ez 
igen fontos rész, mivel ilyenkor mindenki fejében kicsit megmozdul, csiszolódik a tudás, ezért 
bár időnként nehezen indul be a dolog, általában a kínos csend ellenére is várnak, hogy valaki 
végül feltegye az első kérdést. 

Emellett  érdekes  az  is,  hogy  a  mindennapi  szinten  folyamatosan  Krisnáról,  a 
hitelvekről,  a  vallásgyakorlatról  beszélgetnek,  munka  közben  vallásos  történetekkel  és 
vallásos töltetű, témájú poénokkal szórakoztatják egymást. Ezért is igyekeznek például  ha a 
lehetőségek  engedik    vagy  az  egyház  által  fenntartott,  vagy  a  bhakták  által  működtetett 
munkahelyeken,  olyan  környezetben  dolgozni,  ahol  nap  közben  is  hasonló  gondolkodású 
emberek veszik őket körül. 

Ismétlés 

43  Idézet a 2002 tavaszán vele készített interjúból. Alább több idézet is következik majd ugyanebből a 
beszélgetésből. 
44 Felfogásuk szerint a kilenc tettnek bármelyiknek a tökéletes művelése visszasegítheti a lelket a lelki világba, 
Krisnához.
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Maga A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is hangsúlyozta, hogy milyen fontos az 
ismétlés a tanuláshoz. Én itt alapvetően két dologról fogok beszélni. Egyrészt arról, hogy mi a 
szerepe  a  tanulásban,  másrészt  pedig  arról,  hogy  hogyan  ítélik  meg  magát  az  ismétlés 
jelenségét ebben a közösségben. 

Már említettem, hogy minden leckének van egy olyan része, amikor a kijelölt szöveget 
szanszkritul  és  magyarul  is  többször  elismétlik.  Ennek  több  oka  is  van.  Egyrészt 
természetesen  az,  hogy  olvasás  közben  a  bhakták  a  szövegen  meditáljanak,  s  tanuljanak  a 
lallottakból. Azért fontos ez, mert felfogásuk szerint, minél több idézetet tud valaki mondani, 
annál szebben beszél 45 . Aztán emellett a szanszkrit szavaknak tulajdonított tisztító hatás miatt, 
ez a cselekvés a karmájukat 46  is tisztítja. Harmadik oka pedig tulajdonképpen igen egyszerű. 
Ha  valaki  látott  már  valaha  szanszkrit  szöveget,  akkor  tudnia  kell,  hogy.  elolvasásuk 
gyakorlást igényel. A leckék e tekintetben tehát egyfajta olvasó gyakorlatuk is. 

Az  ismétlés  megítéléséről  Prabhupada  a  Bhagavadgítához  fűzött  egyik 
magyarázatában  a  következő  képpen  ír:  "Az  Istenség  legfelsőbb  személyisége  hatféle 
fenséges  jellemének  nincsen  határa.  Itt  és  sok más  helyen  ismétlés  fordul  elő,  de  az  írások 
szerint Krisna dicsőségének ismételt elmondása nem fogható fel stílusbeli  hibaként. A Védák 
szerint a zavart, a csodálkozó vagy nagyfokú eksztázisban lévő ember többször is megismétli 
állításait.  Láthatjuk  tehát,  hogy  ez  nem  tévedés."  (B.G.  11.19)  Fentebb  említettem,  hogy  a 
leckék  többségében  találhatunk  bizonyos  panel  elemeket.  Ez  a  kívülálló  számára  talán 
szájbarágós  tanításnak  tűnhet, de mivel az  ismétléseknek a közösségen  belül egészen más a 
megítélése, ezért ezt nem lehet csak ennek ismeretében hallgatni, megítélni. A beszéd módja, 
a  szövegek  szerkesztése  nem  hagyományos  irodalmi  normákat  kíván  követni,  hanem  egy 
vallásos  tétel,  hitelv  mentén  formálódik.  Tulajdonképpen  maga  az  ismétlés  jelensége  a 
hitelesítés egyik eszköze is lehet, vagy adott esetben annak is felfogható. 

Emlékezés 
Itt  is  alapvetően  kétféle  kategóriát  kell  elkülöníteni.  Az  elméleti  háttér  felvázolása 

során  már  írtam  arról,  hogy  a  bhakták  felfogása  szerint  eredetileg  egyek  voltunk  Istennel. 
Elkülönülésünk  tudata  csak  illúzió. Az  emlékezés maga  pedig  nem  jelent mást, mint,  hogy 
emlékeznünk kell erre az eredeti állapotra. A Bhagavadgíta nyolcadik fejezetében, amely A 
legfelsőbb  elérése  címet  viseli,  az  ötödik  énekben  Krisna  a  következőket  mondja:  "Bárki 
legyen is az, ha a halál pillanatában Rám emlékezve hagyja el testét, minden kétséget kizárva 
azonnal eléri az Én természetemet"   Egy mataji az egyik alkalommal a következő történetet 
mesélte el  nekem. "Volt  egyszer egy ember, aki nem volt  vallásos, nem volt Krisnatudatos. 
De  lett  neki  egyszer  egy  tehene,  aminek  azt  a  nevet  adta,  hogy Govinda,  ami Krisna  egyik 
neve.  Élt  éldegélt  egymagában,  aztán  egy  napon  érezte,  hogy  eljött  utolsó  órája.  Halála 
pillanatában  azt  az  egyetlen  élőlényt  szólította,  akihez  kötődött  ezen  a  földön,  tehénkéjét: 
’Govinda!' mondta, s meghalt. Ez az ember azonban visszakerült Krisnához, ugyanis, bár nem 
volt tudatában, halála pillanatában az ő nevét vibrálta. 47 

Ez  a  történet,  s  a  hozzá  kapcsolt  idézet  az  emlékezés  elsődleges,  és  legfontosabb 
gyakorlati  eszközéhez  vezeti  el  az  embert.  Tulajdonképpen  ez  Prabhupada  missziójának  a 

45 Több kisebb teológiai vitának is tanúja voltam a közösségben töltött időszak alatt. Tapasztalatom szerint, ha 
valaki megfelelő idézetekkel és Prabhupada által adott magyarázatokkal tudta alátámasztani álláspontját, akkor 
a mérleg szükségszerűen az ő oldalára billent. Aki ezek után is kételkedett, azt "büszkének" (felfuvalkodott, azt 
hiszi birtokában lehet a tudásnak) tartották. Ez a mentalitás talán majd az engedelmeskedésről írott résznél 
világosabbá válik alább. 
46 Előző életek és következő életek bűnös tettei, illetve azok szükségszerű következményei,melyek 
maghatározzák, következő életünkben milyen testben, milyen körülmények között születhetünk újjá. 
47 Később megtudtam, hogy bár a történet valóban így hangzik, egy ugrás van benne. " Ez az ember 
természetesen nem rögtön került vissza Krisnához, hanem kapott még egy esélyt, és utána hamarosan 
visszakerült. "
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magja,  a  legfontosabb  eleme.  "Tökéletes  meditáció  a  Hare  Krisna  mantra  segítségével" 48 . 
Ennek  a  módszernek  gyökerei  egészen  a  15.  sz.ba  nyúlnak  vissza.  Ekkor  a  vaisnavizmus 
kultúrája KeletIndiában, Bengáliában virágzott  leginkább. Itt  jelent meg minden  idők egyik 
legnagyobb  vaisnava  tanítója,  Srí  Csaitanja Maháprabhu  (14861533),  akit  követői  Krisna 
földi  megjelenéseként  tisztelnek.  "Csaitanja,  amellett,  hogy  mély  filozófiai  tanításokat 
hirdetett,  a  vallásosság  legfőbb  gyakorlataként  a  Haré  Krisna,  Haré  Krisna  Krisna,  Haré 
Haré,  Haré  Ráma,  Haré  Ráma,  Ráma  Ráma,  Haré  Haré  ima  éneklését  ajánlotta 49 .  (Tasi 
István, Táncoló fehér elefántok) Ez a tanítás a guru tanítványi láncon keresztül jutott el végül, 
a  tanítványi  lánc  harminckettedik  tagjának,  A.C.  Bhaktivedanta  Swami  Prabhupadnak  a 
közvetítésével Nyugatra. 

"Az  Úr  szent  neve  nem  különbözik  Magától  az  Úrtól,  így  amikor  a  bhakta  a  Hare 
Krisna  mantrát  vibrálja,  akkor  Krisna  és  az  Ő  belső  energiája  (Hara)  a  bhakta  nyelvén 
táncolnak." Írja Prabhupada, a Bhagavadgíta egyik magyarázatában (B.G. 12.8). 

Bár nem minden bentlakó bhakta kapta meg első avatását, azok, akik még nem, azok 
is  erre  készülnek  általában.  Ennek  az  avatásnak  több  fogadalom  között  része  az  is,  hogy 
megfogadják,  minden  nap  16  kört  japáznak 50 .  A  japa  egy  fagolyókból  készült  meditációs 
füzér.  A  füzéren  108  golyó  található.  A  meditálás  a  kör  kezdetén  a  Pancsatattva 
mahamantra 51 elmondásával  kezdődik. Utána  a  bhakták  egyenként  megfogva minden  egyes 
láncszemet elmondják a Hare Krisna mantrát. Ezt tehát 108szor kell megismételni. Ez számít 
egy  körnek.  Ilyenkor  a  füzér  másik  végén  található  kisebb  gyöngyök  közül  egyet  odébb 
csúztatnak, jelezve, hogy egy körnek vége, és folytatják a második körrel ugyanígy, egészen a 
16.ig. 

Nap közben, a szertartások között van két óra, ami alatt mindenki japázik. Azért fontos 
ez a reggeli  időszak, mert a reggel a  jóság kötőerejébe tartozik,  így az ilyenkor végzett lelki 
gyakorlatok tisztító hatása különösen erős. Ilyenkor a bhakták többsége a templomszobában, a 
földön ülve mondja a mantrát, de többen felállnak és körbekörbe sétálnak. Mások kimennek 
és a lépcsőn vagy a fotelekben ülve végzik a gyakorlatot. Ha azonban ez az idő nem elegendő 
a 16 kör befejezésére (tapasztalataim szerint ez az általánosabb helyzet), akkor napközben, a 
buszmegállóban állva, portörlés közben, főzés közben stb., vagy, ha lehetőségük van rá, akkor 
valahol  félrevonulva  fejezik  be  a  köröket.  A  kívülállók  számára  ez  az  egyik  legfurcsább 
látvány,  egy  bhakta  a  kezében  egy  kis  zsákkal  (a  láncra  nagyon  vigyáznak,  hogy  nehogy 
megsérüljön,  ugyanis  az  avatottak  azt  saját  lelki  tanítómesterüktől  kapták),  kezük 
folyamatosan mocorog, mutató ujjuk kilóg  (mert azt  tisztátalannak  tartják),  és  folyamatosan 
mormognak. Ám ez  elhanyagolhatatlan  része mindennapjaiknak. A meditáció  célja  az  elme 
összpontosítása  Istenre.  Emellett  tisztító  hatással  is  bír  (hasonlóan  a  lecke  szövegének 
ismétléséhez). Végső  soron  azonban  az  emlékezés  elérése  a  cél,  s  az,  hogy  hozzásegítse  a 
hívőt ahhoz, hogy halálakor is Istenre tudjon gondolni. 

Az  emlékezés  gyakorlatának  része  az  előző  fejezetben  már  tárgyalt  hagyományos 

48 Egy szórólap címe alapján 
49 A mantrák értelme nem fogható meg puszta jelentésükben. Ehhez többek között meg kell azt érteni, hogy az 
indiai misztika a beszédet, általában a hangokat Isten, Brahmá leheletéből származtatja. Mégis adható egyfajta 
fordítás: "Óh Úr Krisna, Óh Úr Krisna energiája, kérlek fogadj szolgálatodba!" 
50 Érdekesen alakult a japázás története, amit az egyik mataji a következő képpen mesélt el nekem: "Az eredeti 
tanítás 64 kört írt elő. Amikor Prabhupada Amerikába ment, belátta, hogy ez ott nem lehetséges. Jól van, 
mondta, akkor legyen 32 kör. A tanítványai próbálkoztak, de azt mondták, ez sem megy. Akkor Prabhupada azt 
mondta, jól van, akkor legyen 16 kör, de ennél nem lehet kevesebb." Hozzáteszem, hogy mivel felfogásuk 
szerint Parhupada acarya (lelki tanítómester), nem közönséges személy, ezért ő megtehette, hogy módosította az 
eredeti hagyományt. Ugyanezt megetehetik a ma élő tanítványai, a bhakták lelki tanítómesterei is. Van pl. olyan 
lelki vezető, aki szigorúbb, és a szokásos 16 kör helyett 21 kör japázást követel meg tanítványaitól. 
51  (dzsaja) Srí Krisna Csaitanya, Prabhu Nítyánanda, Srí Advaita Gadádhara, Srívászádi Gaurabhakta 
vrínda."Az öt legfőbb vaisnava tanító összefoglaló neve és dicsőítésük.
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öltözet viselése, a tárgyi környezet számos kelléke, a higiéniai szabályok betartása is. Ahogy 
az  egyik  beszélgetésen  egy  parbhu  megjegyezte:  „Nézd  meg  az  indiai  képeket,  hogyan 
ábrázolják  Istent!  Nem  hiszem,  hogy  találsz  majd  olyan  képet,  ahol  Isten  farmerban  és 
feliratos  pólóban  van  a  képen.”  A  ruha  és  minden  egyéb  egy  olyan  időszakra,  egy  olyan 
helyzetre próbálja meg „emlékeztetni” a gyakorlati  szinten a  „lelket”,  amire már  nem,  vagy 
alig emlékszik. 

Szolgálat 
Az  előző  fejezetben,  más  összefüggésben  már  írtam  a  szolgálatról,  mely  a  bhakták 

hétköznapjainak  a  szertartásokon  kívüli  részét  nagyrészt  kiteszi.  A  készített  interjúk  során 
megkérdeztem,  afféle  körkérdésként  több  bhaktától,  mi  az  a  három  dolog,  amit  egy 
érdeklődőnek, aki szinte semmit nem tud a Krsnatudatról, elsőként elmondana? A válasz az 
esetek nagy százalékában a következő volt:” Az, hogy nem ez a test vagy,  lélek vagy. Aztán 
az, hogy Krisna Isten, és hogy szolga vagy, szolgálj!” 

Az odaadó szolgálat az egyik legfontosabb cselekvése a bhakták mindennapjainak. A 
filmben szereplő egyik mataji ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Az ember nem képes arra, hogy 
egész  nap  csak  Krisnára  gondoljon.  Szükségünk  van  arra,  hogy  mással  is  foglalkozzunk. 
Igényeljük, hogy olvassunk,  tanuljunk, szóval más dolgokra is vágyunk. Az odaadó szolgálat 
által  pedig  erre  lehetőség  van,  csak  az  a  lényeg,  hogy  miközben  mást  csinálunk,  akkor  is 
Krisna van a középpontban, tehát Isten van a középpontban.” 

Szemléletesen mutatja be ezt a  filmben  szereplő három hívő élete. Különféle módon 
találták meg  a  megoldást  arra,  hogyan  válhat  szolgálattá munkájuk.  Az  egyik  mataji  teljes 
idős  szolgálatát a  somogyvámosi  templomban végzi, pujari,  egész  napját az tölti ki,  hogy a 
konyha  egy  elkülönített  részében  a  murtik 52  számára  főz  különféle  ételeket.  Az  ő  esetében 
Krisna szolgálata közvetlen  formában történik, hiszen egész napját az tölti ki, hogy az Róla 
gondoskodik. Noha elsőre bárki azt gondolhatná, hogy ez egyszerűbb feladat, tudni kell azt is, 
hogy  ilyen  jellegű  szolgálatot  a  rátermettségen  túl  általában  olyan  személyek  kapnak,  akik 
lelkileg,  a  vallásos  élet  gyakorlásában  magasabb  szinten  állnak  társaiknál.  Ahhoz  ugyanis, 
hogy  valaki  Isten  számára  készíthessen  ételt,  annak  értenie  kell  ennek  a  különleges 
szolgálatnak  a  mélységeit,  tisztában  kell  lennie,  és  be  kell  tartania  számos  különleges 
szabályt,  és  előírást.  A  közösségekben,  ahol  jártunk,  ezek  a  személyek  minden  esetben 
különleges  becsben  tartott  bhakták  voltak,  s  általában  jellemző  volt  rájuk  a  mélységes 
elhivatottság,  szolgálatkészség,  szerénység.  Egy másik  mataji  szolgálata  áttételesebb  ennél. 
Az ő szolgálata is egyéniségéhez szabott, tudásvágya a tanulás felé hajtotta. Egyik példája ő 
annak,  hogy  vágyaink  vannak,  és  mást  szeretnénk  csinálni.  Munkáját  ő  oly  módon  tudta 
Krisna  szolgálatába  állítani,  hogy  régészindológus  szakra  járt.  Itt  indiai,  a  vaisnava 
kultúrával  kapcsolatos  témákban  kutatott,  másrészt  tudását  a  bhakták  által  szervezett  és 
működtetett  főiskolán,  a  BHAKTIN  tovább  adta  társainak,  más  bhaktáknak,  illetve  olyan 
érdeklődőknek,  akik  ide  jártak 53 .  Az  ő  példája  egy  közvetett  szolgálatot  mutat  be.  Ő  úgy 
szolgálja Krisnát, hogy munkája gyümölcse és témája Krisnáért van, még, ha közvetlenül nem 
is őt szolgálja. A filmben szereplő prabhu, és a kis család története, egy másik távlatát mutatja 
be annak, milyen utak állnak a hívők rendelkezésére a szolgálat végzése kapcsán. Az egyelőre 
még  nem  családos,  tanuló  idejét  töltő  fiú  készül  a  későbbi  „kinti”  életre,  családalapításra. 
Mindennapjait  az  tölti  ki,  hogy  teljes  idős  szolgálatot  végezve  későbbi  életének  alapelveit 

52  Isten szobor formájú megnyilvánulása az anyagi világban. Erről majd bővebben az imádattal foglalkozó 
részben fogok foglalkozni. 
53 Ez is a prédikáció egy formája. Bár a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola nem kifejezetten ezzel a céllal 
indult, az itt tanító tanárok mindegyik bhakta ,és sok hívő jár a csoportokba, ennek következtében az itt tanuló 
diákok állandó kapcsolatban vannak a Krisnahívőkkel, ami önmagában erősítheti, vagy felélesztheti a kötödést 
ehhez a közösséghez.
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elsajátítsa.  Szolgálata,  mindennapjai  teljes  mértékben  a  templom  körül  forog.  A  családos 
prabhu  legfőbb  szolgálatának  helyzetéből  adódóan  azt  tartja,  hogy  gyermekét  Krisna 
tudatosan nevelje, eltartsa őt és feleségét. Ő civil munkát végez, de egész életét meghatározza 
az, hogy példát akar mutatni a fiának, feleségének és más családosoknak. Felesége szolgálata 
alapvetően a gyermeknevelés, hiszen elmondása szerint kisfia már négy éves korában azzal a 
problémával küzd, hogy  igazából csak akkor érzi  jól magát, ha körülötte bhakták  is vannak. 
Mellette  semmiféle  más  szolgálatra  nem  jut  ideje,  dolgozni  sem  tud.  Életüket  alapvetően 
meghatározzák  azok  a  problémák  és  megoldási  kísérletek,  amelyek  sajátos  helyzetükből 
adódnak.  Számukra  ez,  egész  életük  felajánlás  Krisnának,  mindent  az  tölt  be,  hogy 
igyekeznek oly módon élni, hogy az Istennek kedvére legyen. Az ő példáik azt mutatják be, 
hogyan  rendelődnek  alá  a  hétköznapok,  túl  a  közvetlen,  vagy  közvetett  szolgálaton  teljes 
egészében  a  Krisna  iránti  odaadó  szolgálatnak.  Lehet  szolgálat  tehát  az  is,  ha  egyszerűen 
hétköznapi életünk egy felajánlás. Bár a családfő ingatlanirodában dolgozott, és nem keresett 
annyit, hogy nagyobb felajánlásokat tudjon tenni az egyház számára, önmagában azzal, hogy 
családját Krisnatudatban nevelte, szolgálatot végzett 54 . A  fiatal, egyedülálló prabhu pedig a 
templomi élet során éppen erre próbál meg felkészülni. 

Imádat 
"Rendkívül nehéz előre haladniuk azoknak, akiknek elméje a legfelsőbb személytelen, 

megnyilvánulatlan  aspektusához  vonzódik.  Ezen  az  úton  mindig  nagyon  fáradságos  az 
előrejutás a megtestesült lények számára." (RG. 12.5.) 

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada az ehhez az énekhez fűződő magyarázatában a 
következőket  írja:  "...  Az  egyéni  lélek  különféle  testeket  ölt  magára  ősidők  óta.  Csupán 
elméletileg nagyon bajos megértenie, hogy nem azonos testével. A bhaktiyogi ezért Krisna 
Murtiját imádja, mert így pozitív módon képes alkalmazni a testi felfogást, amitől az elmének 
nehéz  megszabadulnia.  Természetesen  az  Istenség  Legfelsőbb  Személyisége  formájának 
templomi  imádata  nem  bálványimádás.  A  Védikus  Irodalom  tanúskodik  amellett,  hogy  az 
imádás kétféle lehet: saguna (amikor a Legfelsőbbet, mint személyes jellemekkel rendelkezőt 
imádjuk)  és  nirguna  (amikor  az  imádat  a  Legfelsőbb  személytelen,  jellemek  nélküli 
aspektusára  irányul).  (...)  Istennek  van  egy  hitelesített  képviselője,  s  ez  az  arcavigraha 
(Murti), ami a Legfelsőbb Úr  inkarnációja.  Isten ezen keresztül  tudomásul veszi az emberek 
szolgálatát. Az Úr mindenható, ezért az arcavigraha inkarnációján keresztül képes elfogadni 
a bhakta szolgálatát, hogy ezzel is könnyítsen az emberen, akinek léte feltételekhez kötött. " 
A  templom  szobába  lépő  ember,  rögtön  a  bejárattól  balra,  maga  is  találkozhat  a  templomi 
murtikkal. A budapesti templom oltárán összesen négy szobor található. Egy kicsi és egy nagy 
Csaitanya  (Krisna  legutóbbi  inkarnációja)  szobor,  és  egy  kicsi  és  egy  nagy  Nityánandá 
(Csaitanya  elválaszthatatlan  segítőtársa)  szobor. A  szertartások alatt  is megfigyelhető, hogy 
szinte  állandóan  szorgoskodnak  körülöttük  a  bhakták.  A  szertartás  során  vizet,  virágokat, 
gheet és füstölőt ajánlanak fel nekik, legyezővel legyezik stb 55 . Aztán itt ajánlják föl neki az 
ételt is (ez a reggeli szertartásnál általában a lecke idejére esett). Amíg eszik, eltakarják leckét 
hallgatók  szeme  elől,  hogy  ne  zavarják.  Minden  nap  új  ruhába  öltöztetik  a  szobrokat. 
Napközben,  mint  említettem  a  pujarik  feladata,  hogy  gondoskodjanak  róluk.  A  kisebb 

54 Ebben a közösségben éppen most van kialakulóban a családosok rétege, egyre több pár alakul és családokat 
alapítanak. Ez a család már megtérésük idején együtt volt, példamutató életük rendkívül fontos volt a közösség 
számára, melyben életek (egri központ). 
55 A felajánlott dolgok: füstölő (hogy kellemes illatot árasszon), ghee lámpa (a tűznek tulajdonított tisztitó hatás 
miatt), víz (amikor Indiába vendég érkezik, akkor kedvező dolgokkal, pl. teijel, gabonával, vízzel szokták 
megvendégelni. Ezt a vendég a markába kapja, és a fejére dobja, víz ezt az ajándékot jelképezi), kendő (a vendég 
ajándékokat is kap, finom kelméket, a kendő ezt jelképezi), csamara (legyező, hűsít, elkergeti a bogarakat) egy 
kis ezüst csengettyűvel csengetés (a legszebb hang, a világ minden muzsikája benne található, s egyben a 
legtisztább hang is).
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szobrokra  azért  van  szükség,  mert  könnyebben  mozgathatóak,  őket  napközben  lefektetik 
pihenni, megfürdetik stb. A szobrok pontos leírás alapján készülnek, tehát alakjuk, formájuk 
nem véletlenszerű. Anyaguk többnyire fa és márvány. Talán a fenti leírásból is kiderül, hogy a 
murtikat Isten inkarációjaként kezelik. Elképzelésük szerint Krisna azért mutatja meg magát, 
hogy  imádata  könnyebb  legyen  itt  az  anyagi  világban.  Úgy  gondolják,  hogy  Isten  lelki 
formával  rendelkező  személy,  mi  nem  láthatjuk  őt.  Az  anyag  azonban  ugyancsak  Istentől 
ered,  az  ő  energiájának  tekinthető.  Saját  akaratából  megnyilvánulhat  különböző  anyagi 
elemekből készült őt ábrázoló formákban. A murti Isten megnyilvánulása az anyagban, s ezért 
nem különbözik tőle. Mivel tehát elképzelésük szerint a murtik  formájában Isten van jelen a 
templomban,  a  templomszobába  minden  alkalommal  úgy  lépnek  be,  mintha  vendégségbe 
mennének  valakihez.  Vagy  egy  kis  haranggal  jelzik  belépésüket,  vagy  kopognak  az  ajtón, 
majd leborulnak a földre, és hódolatukat ajánlják. 

A  bhakták  murtikhoz  fűződő  viszonya  ismét  furcsa  lehet  a  kívülállók  számára. 
Általában bensőséges viszonyról van szó. Az őket közvetlenül szolgáló mataji, akivel a film 
készítése  során sokat beszélgettem erről a  témáról,  így  fogalmazta ezt meg: ”Isten személy. 
Ezért altatjuk, lefektetjük, főzünk neki. Ez az egész nekünk egy segítség, hogy a szeretetünket 
közvetlen  formában  is  kifejezhessük,  mert  elesettek  vagyunk,  és  nem  vagyunk  képesek 
elképzelni valamit, ami nem anyagi. Így nem is kell, mert a Murti maga Isten. Ez nekünk egy 
segítség,  hogy  meg  tudjuk  érteni.”.  A  bensőséges  viszonyt,  és  ennek  a  vallási  tételnek  a 
megértését  segíti  az  is,  hogy otthon,  vagy  a  bentlakók  esetében  az  asramokban 56 á1talában 
mindenkinek  van  egy  saját  kis  oltára,  amin  vagy  gipszből  készült  kisebb  murtik,  vagy 
legalább  a  murtikról,  Prabhupadaról  készült  fotók  vannak,  melyekkel  sokan  hasonló 
műveleteket végeznek, mint az a templomi murtikkal szokás. Az egyik prabhu arról mesé1t, 
hogy ő, ha teheti, minden alkalommal magával  viszi az otthoni murtijukat, ha például  büfét 
csinálnak valahol. Azt mondta, az egy egészen más hangulatot teremt. Általános szokás az is, 
hogy  este,  lefekvés,  vagy  hazamenetel  előtt  a  bhakták  beköszönnek,  egy  utolsó  pillantást 
vetnek a szobrokra. Vagy például az egyik ünnep alkalmával egy mataji lelkesen beszélt arról, 
hogy milyen szép új ruhát kaptak a murtik. 

Az imádatnak van egy nagyon rövid, kötelezően irányított része is, a szertartás során. 
Ilyenkor  egy  meghatározott  ének  szól  az  erősítőkön  keresztül,  a  bhakták  általában  kicsit 
közelebb lépnek a murtikhoz, és néhány percig néma áhítattal nézik őket. 

Meg szeretném még  jegyezni azt  is, hogy minden templomban egy Prahupada murti 
is áll, mely körül hasonló teendőket végeznek a bhakták. (Pl. a szertartás során ugyanazokat a 
dolgokat ajánlja  fel neki, reggel valaki a többieknél  jóval korábban kel, hogy fölébressze őt, 
minden nap új ruhát adnak rá stb.) 

Imádkozás 
Bizonyos értelemben ima a Hare Krisna mahamantra ismétlése is, erről már korábban 

is  írtam.  De  létezik  másfajta  imádkozás  is  ebben  a  közösségben,  mely  inkább  hasonlít  a 
hagyományos értelemben vett  imákhoz,  és  nem annyira a  jóga meditációs  technikáinak egy 
változatára emlékeztet. 

Mivel ez a gyakorlat  inkább egyéni szinten történik,  igazi  tapasztalatom ezen a téren 
nincsen.  Mindössze  néhány  dolgot  mondhatok  el  ezzel  kapcsolatban.  Egyrészt  létezik  az 
imádságoknak  egy  igen  érdekes  része,  amely  az  egy  avatást már  kapott  bhakták  imája. Az 
avatottak szobájának falán, vagy kis oltárukon mindig található egy kép a gurujukról. Ezeket a 
képeket  igen  nagy  becsben  tartják.  Ha  például  valaki  ételt  akar  felajánlani,  akkor  azt,  ha 
teheti,  ez  előtt  a  kép  előtt  teszi  meg.  A  guru  elfogadja  a  felajánlást,  és  továbbítja 

56 A bhakták templom körüli szállásának a neve.
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Prabhupadának,  aki  pedig  közben  jár Krisnánál,  hogy  fogyasszon  a  bhakta  által  felajánlott 
ételből.  Este  és  reggel  ez  előtt  a  kélp  előtt  leborulva  imádkoznak.  Ez  egy  olyan  ima,  amit 
maguk a lelki tanítómesterek tanítottak, ajándékoztak tanítványaiknak. 

A  másik,  ami  imára  utaló  jel  volt,  az  inkább  "könyörgésnek"  nevezhető.  Gyakran 
mondták  a  bhakták,  hogy  majd  meditálnak  egy  bizonyos  dolog  sikerességének  érdekében, 
kérik  Krisnát,  hogy  segítsen  (az  efféle  kérés  csakis  akkor  lehetséges,  ha  annak  valamilyen 
köze van Krisnához, az öncélú kívánságokat elítélik). 

A  szertartás  keretei  között  ezen  kívül  irányítottan  is  vannak mindennapi  imádságok, 
amiket a bhakták közösen mondanak el, általában a földre borulva. 

Engedelmeskedés 
Ennél  a  gyakorlatnál  alapvetően  három  szintet  lehet  elkülöníteni.  Az  első  és 

legalapvetőbb,meghódolni és engedelmeskedni a szentírásokban lefektetett tudás előtt  illetve 
tudásnak. Prahupada ezt így fogalmazza meg: „A Bhagavadgítát Maga az Úr Krisna beszélte 
el,  s  a  tanítvány,  akit  oktatott,  Arjuna,  minden  egyes  mondatot  igaznak  fogadott  el. 
Megengedhetetlen  dolog  az,  ha  valaki  A  Bhagavadgíta  bizonyos  részeit  elfogadja,  más 
részeit pedig elutasítja. Ez helytelen. A Bhagavadgítát mindenféle értelmezés, kihagyás és a 
saját,  szeszélyes  észrevételeink  nélkül  kell  elfogadnunk  a  legtökéletesebb  védikus 
tudományként  ,  melyet  transzcendentális  forrásokból  kapunk,  hiszen  maga  Krisna  beszélte 
el.”  Ennek  megfelelően  a  szentírásokban  lefektetett  viselkedési  formák,  szabályok  is 
általánosan kötelezőek. Így a bhakták nem csak a védikus filozófia, de a kultúra elsajátítását is 
fontosnak tartják. Az engedelmesség ezen a szinten azon a ponton fogható meg a leginkább, 
hogy az előírásokat követve és betartva igyekeznek élni, még akkor is, ha nem teljesen értik 
azoknak szükségességét. 

A következő szint a  lelki  tanítómesterek  irányában kötelező  feltétlen engedelmesség. 
Prabhupada  erről  a  következőt  írja:  "Csakis  az  Úrra  kell  gondolnunk  állandóan.  Ez  nem 
nagyon nehéz folyamat. De olyan tapasztalt személytől kell elsajátítani, aki már maga is  így 
él.  Az  ember  forduljon  egy  hiteles  lelki  tanítómesterhez,  ha  meg  akarja  érteni  a 
transzcendentális tudományt.” (Mund. Up. 1.2.12.) 

„A  jóga  bármely  útján  fontos  a  mester  vezetése,  mert  máskülönben  a  még 
tapasztalatlan kezdő összetéveszthetné a maga vágyódását, esetleg önhitt képzelgését az igazi 
rátermettséggel. A karma törvénye szerint, a jóga útjára kiválasztott ember megtalálja a maga 
mesterét,  anélkül,  hogy  ezt  erőlködve  keresné.”  Írja  Bhaktay  Ervin  (Kairosz  Kiadó  2000) 
ugyanezzel a témával kapcsolatban. 

A  bhakták  mindegyike,  akiről  avatásáról  beszélgettem,  hasonlóan  mesélt  erről. 
Általában  kölcsönösen  vonzódtak  egymáshoz  a  lelki  tanítómesterrel,  aztán  különféle 
szolgálatokat  végeztek  körülötte,  beszélgettek,  s  így  lassan  eljutottak  az  első  avatásig.  A 
feltétlen  engedelmesség  több  oknál  fogva  rendkívül  fontos  ebben  a  kapcsolatban.  A  guru, 
amikor tanítványává fogad egy bhaktát, akkor korábbi karmáját ezzel elveszi. Az avatás utáni 
karmikus cselekedetek pedig visszaszállnak rá. Éppen ezért, az avatástól számítva, bizonyos 
szinten a tanítvány is felelős gurujáért. Ha irányítása ellenére cselekszik, és cselekedete balul 
üt  ki,  az  tehát  visszahat  a  lelki  tanítómesterre  is.  Az  egyik  mataji,  akivel  egy  ideig  együtt 
laktam, egy nagy plakátot akasztott ki az ajtajára, ezzel a felirattal:”Ne öld meg a gurud!” Ez 
az elsőre ijesztő felirat erre a lelki kapcsolatra utalt. 

Mint említettem, nem  tudok  igazán sokat erről a kapcsolatról, mert ez egy  igen zárt, 
intim  szféra,  a  bhakták még maguk közt  is  csak  igen  ritkán  beszélnek  róla. Annyi  azonban 
kiderült, hogy ez gyakorlati szinten általában nem egy intenzív kapcsolat (átlagosan 12 levél 
évente, illetve körülbelül ugyanennyi találkozás, hiszen a guruk többsége általában külföldön, 
más központokban, vagy Indiában van, s ráadásul egy  lelki  tanítómesternek több száz, vagy 
akár  több  ezer  tanítványa  is  lehet).  Komolyabban  inkább  csak  akkor  avatkoznak  bele
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tanítványuk  életébe,  ha  már  úgy  látják,  igazán  komoly  a  baj.  Azonban  ennek  ellenére  a 
bhakták  többsége  elmondásuk  szerint  úgy  érzi,  hogy  lelki  tanítómestere  valahol  mélyen 
irányítja őt. A kapcsolat erősítését szolgálhatja az is, hogy a mindennapi szertartásoknak van 
egy olyan része, amikor azok, akiknek saját  lelki  tanítómesterük van, a  templomszoba alatti 
helységben  egyenként  felajánlásokat  végeznek  (füstölő,  virág,  ghee 57 ,  víz  stb.)  lelki 
tanítómesterük  képe  előtt.  Vagyis  valamilyen  szinten  minden  nap  gyakorlatilag  is 
kapcsolatban vannak a guruval. 

Az engedelmesség harmadik szintje a legintenzívebben érvényesülő, engedelmeskedni 
az autoritásnak. Ő a gyakorlati  irányítója a bhakták mindennapjainak. Ő adja a szolgálatot, ő 
felügyel arra, hogy ott legyenek a szertartásokon, és amennyire lehetséges a lelki fejlődésükre 
is  felügyel. Az ő  tanácsát  és  jóváhagyását  kell  kikérni  párválasztás  esetén  is.  Bár  általában 
igyekeznek az egyéni  igényekre is felügyelni, ez nem mindig lehetséges,  ilyenkor föltétlenül 
szükség  van  az  engedelmességre. Még  alacsonyabb  szinten  engedelmeskedni  kell  a  szobák, 
vagy  asramok  vezetőinek,  illetve  a  különféle  munkacsoportok,  pl.  a  könyvosztók  élén  álló 
személynek. A különféle munkák élén ugyanis általában egy vezető, szervező ember áll. Ez 
azonban kevésbé összetett feladatkör, az autoritás, mint említettem a lelki életért is felelős, az 
ő feladata egy magasabb szintű odafigyelést jelent. 

Ezen  a  négy  szinten  valósul meg  tehát  az  engedelmesség  a  gyakorlatban. Ám a kép 
még mindig nem teljes. Amikor arról kérdeztem a bhaktákat, hogy mi van akkor, ha valakinek 
muszáj, mondjuk a körülmények miatt valami olyasmit csinálnia,  amit  se nem akar,  se nem 
tud  igazán,  akkor  mosolyogva  említették  a  számos  példát,  amikor  valakit  egy  lehetetlen 
feladat elé állítottak, és azt mégis sikerült megoldania. A lényeg, hogy alapvetően úgy fogják 
fel,  hogy  bármelyik  szinten  engedelmeskednek,  valójában  a  mélyben  Krisnának 
engedelmeskednek.  Ő  adja  a  feladatot,  és  adott  esetben  ő  adja  a  megoldást  is.  Így  az 
engedelmesség is valójában neki szól. 

Barátkozás 
Itt  is  alapvetően  három  kategória  állítható  fel.  Az  első:  barátkozás  Krisnával. 

Prabhupada erről a következőket írja: "Láthatjuk tehát, hogy a Bhagavadgíta főleg azért lett 
Arjunára bízva, mert Ő az Úr Krisna híve, közvetlen tanítványa és intim barátja volt. Azért e 
művet az érti meg a  legjobban, akinek a  jelleme Arjunáéhoz hasonló. Krisna hívőjének kell 
lenni, Vele állván közvetlen kapcsolatban. Mihelyt valaki az Ő bhaktája lesz, ezt a kapcsolatot 
azonnal  eléri.  Ez  roppant  hosszadalmas  téma:  tömören  csak  annyit  mondhatunk,  hogy  a 
bhakta ötféle viszonyban lehet az Istenség legfelsőbb Személyiségével: 1. passzív, 2. aktív, 3. 
baráti,  4.  szülői,  5.  intim  szeretői.  Arjuna  baráti  kapcsolatban  állt  az  Úrral.  Természetesen 
nagy különbség  van  az  efféle  barátság  és  az  anyagi  világban  tapasztalt  közt. Ez  a  barátság 
transzcendentális, melyet nem érhet el akárki." (B. G. Bevezetés) 

Igaz, hogy alapvetően a bhakták magukat Krisna szolgáiként határozzák meg. Ám a 
BhagavadGíta  sorai  is  bizonyítják,  hogy  ennek  a  kapcsolatnak  a  barátság  is  szerves  része. 
"Én  mindenkivel  egyenlő  vagyok:  senkire  sem  irigykedem,  és  olyan  sincs,  akivel 
pártoskodnék. De aki odaadással szolgál Engem, az Bennem van, a barátja vagyok, s Nekem 
barátom ő." 

Azt  hiszem  még  ennél  is  érdekesebb  az,  ahogy  ez  a  baráti  viszony  a  mindennapok 
szintjén  is  megjelenik.  Nagyon  gyakori  volt,  hogy  a  bhakták  munka  közben  Krisnát 
emlegették. Ha valami jól sikerült: "Krisna most biztosan örül!" mondták. Ha valami finomat 
főztek: "Na Krisna ezzel biztosan jól fog lakni!". De az is gyakori volt, hogy vicceltek vele, 
például egy túlságosan forró étel felajánlásakor "Nem félsz, hogy Krisna megégeti a száját?". 
Egy  vasárnapi  program  alkalmával,  a  lecke  felolvasása  során,  sokan  jókat  nevettek  a 

57 Olvasztott vaj.
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történeteken,  amiknek  hangulatát  talán  a  görög mitológia  alakjainak  kalandos  történeteihez 
tudnám hasonlítani. Létezik tehát Krisnához fűződő viszonyuknak egy ilyen, inkább barátinak 
nevezhető oldala is. 

A második  kategória,  az  a  barátkozás  a  közösségen  belül,  a  bhakták  közt. Az  egyik 
mataji, aki sokat foglalkozik a kilépések körülményeivel és okaival, többek között elmondta, 
hogy  ő  a  kilépések  nagy  százalékában  azt  az  okot  véli  felfedezni,  hogy  az  egyéni  szinten 
történő  odafigyeléssel  sajnos  egyelőre  problémák  vannak.  Mások  ugyanezt  egészen  más 
színben látják: "Amikor valaki kilép, az általában abból adódik, hogy büszke lesz. Elkezdeni 
magának  mondogatni,  hogy  milyen  sokat  teszek  én  másokért,  és  ők  semmit  nem  tesznek 
értem. Ahelyett, hogy örülne annak a figyelemnek, amit kap, és arra ügyelne, hogy ő is adjon, 
egyfolytában csak követel. Ez nem helyes, nagyon önző mentalitás." Az egész nap a különféle 
szolgálatok  végzésével  telik,  s  így  valóban  kevés  idő  jut  egymásra.  Igaz,  hogy  találkoztam 
olyan  bhaktákkal,  akiknek  volt  jó  barátjuk  a  közösségen  belül,  de  természetesen  ezeket  a 
kapcsolatokat értékelni nincs jogom, és nem is volt akkora rálátásom, hogy ezt megtehessem. 
Ami  viszont  biztos,  hogy  van  egyfajta  törekvés  arra,  a  közösségen  belül,  hogy  a  baráti 
viszonyok ápolása nagyobb hangsúlyt kapjon. Persze ez több mindentől függhet, például sok 
szempontból meghatározó a templom vezetőjének mentalitása. Kutatásom során voltam olyan 
közösségben,  ahol  rendkívül  nyitott  emberekkel  találkoztam,  s  akik  egymással  is  jó 
viszonyban  voltak.  Megismerve  vezetőjüket,  és  hallva,  ahogyan  beszéltek  róla,  nagy 
mértékben  befolyásolhatta  ezt  az,  hogy  ő  volt  ennek  a  közösségnek  a  lelki  vezetője.  Más 
központban,  ahol  a  templom  prezident 58  inkább  teljesítmény  és  szabály  centrikus  volt,  a 
közösséget  jobban  lekötötte  a  mindennapi  szolgálat,  a  szabályok  szigorú  betartása,  itt  az 
emberi kapcsolatok, a közösségi hangulat merevebbek voltak. 

Érdemes megemlíteni azt, milyen elvek mentén próbálnak gondolkodni a konfliktusok 
vannak,  vagy  akár  akkor,  ha  éppen  ellenkezőleg,  jó  viszonyba  kerülnek  egymással.  „A 
másikban Krisnát kell látnunk. A gyakorlatban vannak hibák, bökkenők, de a cél az, hogy így 
lássunk mindenkit, Krisna szolgájaként, főleg pedig azt, hogy én neki vagyok a szolgája” 
főleg pedig azt, hogy én neki . vagyok a szolgája " 

A harmadik kategória itt, a kapcsolattartás a külvilággal. Általánosságban elmondható, 
hogy alapelvként a fenti látásmódot minden emberre kiterjesztik. Felfogásuk szerint a Krisna 
tudat  mindenkinek  ott  szunnyad  a  lelkében,  csak  fel  kell  ébreszteni.  Ennek  megfelelően 
minden  emberhez  barátságosan  közelednek. Mivel  a  prédikálást mindenki  feladatának  érzi, 
erre nap, mint nap szükségük is van. 

Vagyis  az  előző  ponthoz  hasonlóan,  itt  is  elmondható,  hogy  a  barátkozás  mélyén 
valahol Krisnát látják, vele barátkoznak. 

Minden tulajdonnal való meghódolás 
Hogy  az  anyagi  javak  elutasítása  érthető  legyen  a  következőt  kell  megérteni. 

Prabhupada minden könyvében arra próbálja  rávezetni  tanítványait, hogy  lássák be,  "... Az 
anyagi  lét  problémáit    születés,  betegség,  öregség  és  halál    nem  lehet  elhárítani 
vagyonszerzéssel,  vagy  gazdasági  fejlődéssel.  A  gazdasági  fejlődésnek,  a  világ  feletti 
korlátlan hatalomnak az anyagi természet katasztrófái bármelyik pillanatban véget vethetnek." 
(B.G.  2.8.  magyarázat)  Nincs  értelme  tehát,  az  anyagi  javak  gyűjtésének.  Ám  ebben  a 
világban mégis élni kell  valahogy. Szükségünk van például  lakásra,  hogy éljünk  valahol. A 
bhakták  is  rendelkeznek különféle  anyagi  javakkal. A  tudat  szintjén azonban az a  cél,  hogy 
ezekről  a  javakról  ne,  mint  sajátjukról  gondolkodjanak,  hanem,  mint  Krisna  tulajdonáról. 
Gyakori  eset  az,  hogy  a  kiköltöző  bhakták  "illúzióba  esnek",  és  azt  kezdik  hinni,  ez  az  én 
házam, az én autóm stb. A templomi, tanuló időszakban ezt a fajta mentalitást  is  igyekeznek 

58 A templom vezetőjét hívják így. A tisztség megnevezése utal arra, hogy a prédikálást Prahupada Amerikában 
kezdte.
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megtanítani  a  bhaktáknak.  Tulajdonképpen  igen  szerény  körülmények  között  élnek.  Az 
asramokban kevés bútor van Általában egy matrac, egy szekrény a ruhák tárolására, valami 
kis asztalféle, amit többnyire oltárként használnak, s ez minden. A falakon néhány szent kép, 
írott  szöveg,  fotók, esetleg egy  India  térkép. A polcon  szent könyvek,  tankönyvek,  füzetek. 
Bár a  templom  igyekszik minden  szükségüket kielégíteni,  a képzés  során mindenkinek meg 
kell  értenie,  hogy  nem  kívánhat  többet  a  szükségesnél.  Ennek  a  folyamatnak  egyik  fontos 
lépcsőfoka kötelező  sankirtanozás. Bármilyen munkát végezzenek  is a későbbiek során, egy 
ideig mindenkinek kötelező könyvet osztani. Ennek többek között az is a célja, hogy érezzék, 
az  adományok  gyűjtése  egy  rendkívül  nehéz  feladat,  így  a  pénz,  amit  szükségleteik 
kielégítésére kérnek, nem könnyen került végül hozzájuk. 

Ez  tehát  a  keret,  a  módszer,  amelynek  alapján  a  Krisnatudat  „elsajátítható”,  vagy  hogy 
inkább egy belső fogalommal éljek „felébreszthető”. 

Megvalósítás 
Az  előző  fejezetben  már  írtam  az  erre  a  közösségre  jellemző  sokféleségről,  a 

megvalósítási  szintek  közötti  különbségekről.  Ezzel  a  ténnyel  a  bhakták  mindegyike  is 
tisztában  van.  Amikor  először  mentem  a  templomba,  és  utána  is,  többször  hangsúlyozták, 
figyeljek majd oda, hogy nagyon sokféle ember van közöttük. Nem csak nagyon különböző 
okok miatt vannak ott  – van, aki  elsősorban életformát, van, aki életfilozófiát, van, aki egy 
nagyszerű közösséget lát a benti életben stb. , de nagyon különböző lelki szinteken is vannak. 

Magáról a hindu világszemlélet toleráns, ám törvénytisztelő felfogásáról is beszéltem. 
Ugyanezt  a  témát  a  vezetőség  egyik  tagja  a  következő  képpen  látja:  „Van  sokféle  ember 
nálunk is. Nálunk is van, aki nem tartja a négy szabályt és Krisna hívő. Persze, Krisna hívő. 
Csak  itt  az  a  különbség  nálunk más  vallásokkal  szemben,  hogy mi megmaradunk  az  elvek 
szintjén. Tehát nekünk ezek az elveink. A négy szabály stb., stb. Aztán, ha nem úgy élnek az 
emberek, az egy másik  történet. De nem húzzuk  le a  szabályokat. Mert más  vallásokban az 
figyelhető  meg,  hogy  hoznak  szigorú  törvényeket,  utána  szembesülnek  vele,  hogy  amit  a 
próféta  adott,  ugye  az  az  adott  inkarnáció,  azt  nem  lehet  csinálni,  mert  vannak  korlátok.  S 
akkor  egy  idő  után  megfigyelhető,  hogy  ezek  az  elvek  csökkennek.  S  akkor  kiderül,  hogy 
most már nem csak ez a keresztény, hanem az is, az is, amaz is. S így degradálódnak az elvek. 
Prabhupada pedig azt szokta mondani, hogy mi megmaradunk az elvek szintjén. Tehát lehet, 
hogy a Krisna hívők 99%a nem tudja követni ezeket a szabályokat, de mi akkor is megtartjuk 
azt a standardet. Nem fogjuk módosítani, hogy: 'Hát igazából igen, ez a standard, de mondjuk 
a  fele, már  az  is  komoly  fejlődés  a  lelki  életben.'  Aztán  lehet,  hogy  nem mindenki.  Szóval 
vannak, akik megbuknak. De nem csinálnak belőle filozófiát, hogy igazából nem is  így van, 
lehet máshogyan is csinálni a dolgokat, és Istennek az is kedvező.” A beszélgetések során, ha 
véletlenül azt a kifejezést használtam, hogy "Krisnatudatos" valaki, akkor a bhakták többsége 
elmosolyodott:  "  Ó,  attól  még  messze  vagyunk.  Csak  próbálkozunk!"  "Itt  senki  sem  tiszta 
bhakta, itt csak mindenki küzd azért, hogy tiszta bhakta legyen!” 

Kérdés azonban az, hogy hogyan birkóznak meg  ezzel  a mindennapokban? Egyrészt 
ott áll megoldásként a fentebb már tárgyalt engedelmesség. Bár sokszor még nem értik és nem 
érzik  át  azokat  a  cselekvéseket,  amelyeket  a  mindennapok  során  végeznek,  mégis  követik 
azokat. A szertartások során például megfigyelhető, hogy néhányan felemelik karjukat, s  így 
énekelnek. Amikor  az  egyik  matajit  arról  kérdeztem,  hogy  ezt  miért  csinálja,  a  következőt 
válaszolta:  "Azért,  mert  Krisna  örül  annak,  ha  így  imádom.  De  őszintén  szólva,  még  nem 
érzem  igazán,  csak  tudom,  hogy  szereti,  ha  felemelt  kézzel  énekelek."  Egy  prabhut  főzés 
közben  arról  kérdeztem,  hogy  valóban  azt  érzie,  hogy  Krisnának  főz?  "Áh,  még  nem. 
Egyelőre még csak főzök, és kész. Aztán, ha az ember sokat meditál rajta, egyszer majd talán 
igazán  érezni  is  fogom."  Fontos  azonban  megjegyezni  azt  is,  hogy  a  megvalósításnak
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bizonyos fokáról tanúskodik az, hogy érezhetően más hangulata van egy olyan helynek, ahol 
bhakták dolgoznak. "Korábban egy bevásárló központban dolgoztam, de egy idő után elegem 
lett abból a környezetből. Akkor kértem a vezetőség egyik tagját, hogy segítsen olyan munkát 
szerezni,  ahol  bhakták  között  dolgozhatok.  Így  kerültem  a  pékségbe. Most  sokkal  jobb,  ott 
lehet lelki dolgokról beszélgetni. Egyszerűen teljesen más a hangulat." Mesélte az egyik kint 
élő fiú. 

De  ennél  elemibb  szinten  is  gondok  vannak  a  megvalósítás  terén.  Alkalmam  volt 
néhány  lelki  tanítómesternek  írt  levelet  is  olvasni  (egyrészt  Kamarás  István  könyvéből, 
másrész  egy  belső  terjesztésű  könyvből).  Ezekből  kiderül,  hogy  a  bhakták  közül  sokan 
küzdenek azzal, hogy mantrázás közben a figyelmük elkalandozik, elalszanak stb. "Igazából 
még nem érzem benne az ízt. Többnyire azért japázom, mert tudom, hogy kell, fogadalmam is 
köt hozzá. De azért már voltak pillanatok, amikor talán valamit megéreztem belőle. Például 
egészen más érzés úgy japázni, ha egy különlegesen  tiszta személy  is  jelen van, mondjuk a 
templomszobában.  Annak  teljesen  más  a  hangulata."  Az  "íz"  megtalálására  mindenki 
különféle  módszereket  talál  ki.  Van,  aki  az  elalvás  ellen  a  sétálással  küzd  (egy  lelki 
tanítómester levelében ugyancsak ezt a módszert ajánlotta). Prabhupadának mantrázásairól is 
készültek  felvételek.  Van  tehát,  aki  így  "csepegteti  a  nektárt"  reggeli  japázásába,  együtt 
mantrázik Prabhupadával. Akinek  lehetősége van  rá,  igyekszik a murtik közelében  japázni, 
mert  ott  emelkedettebb  hangulatban  teheti  ezt.  De  gyakran  találkoztam  mindezeknél  jóval 
profánabb megoldásokkal is, amikor valaki tett vett, törölgetett, rakosgatott japázás közben, s 
így tartotta éberen figyelmét. 

Van  még  egy  pont,  ami  a  megvalósítások  terén  állandó  problémát  okoz,  s  ez  a 
kulturális környezet, ami gyakran a szabályok megszegésére kényszeríti a bhaktákat. Ezzel a 
témával  az  előző  fejezetben  fogalakoztam  bővebben.  Maga  Prabhupada  is  többször 
hangsúlyozta  tanítványainak  a  hely,  idő,  körülmény  elvét.  A  szabályok  általánosan 
kötelezőek, ám természetesen mégsem mindig betarthatóak. Ilyen esetekben az adott személy 
intelligenciájára van bízva, hogy hogyan tudja kihozni az adott szituációból a maximumot. Ha 
például ételt szeretne felajánlani, de egyetlen szent kép, vagy kis edény sincsen a közelében, 
akkor  jobban  kell  meditálnia.  Ezekre  az  esetekre  a  bhakták  mindig  azt  mondták,  hogy  a 
lényeg  tulajdonképpen  a  tudat,  vagyis,  hogy  azt  az  adott  cselekedetet  mennyire  Krisna 
tudatosan hajtod végre. 

Tulajdonképpen a megvalósítások körébe  tartoznak a különféle  lemondások  is,  amik 
elkerülhetetlenek,  főként  a  beköltözők  esetében,  hiszen  életük  nagy  részét  ettől  kezdve 
merőben más dolgok töltik ki, mint addig. Sokat beszélgettem erről  is a bhaktákkal és ennek 
alapján a következő mondható el. Mindenki végez  lemondásokat, ám van egy határ, ami alá 
nem  mennek.  Tehát  általában  rangsorolják  "világi"  dolgaikat,  s  csak  a  legfontosabbakat 
tartják meg. Így például többen vannak, akik továbbtanulnak, van, aki számára a testmozgás 
nélkülözhetetlen,  s ezért úszni  jár, van, aki könyveitől nem  tud megválni  stb. Azért  tartozik 
ide  ez  is,  mert  ezek  a  megtartott  dolgok  nem  tartoznak  bele  a  "standardbe".  Ami  segíthet 
ezekben az esetekben, az például, hogy az igényt esetenként "védikussá" tehetik. Ha például 
valaki mindenképpen tanulni akar, tanulhat a BHAKTIN. Ha a zenélésről nem tud lemondani, 
játszhat  indiai  zenét,  indiai  hangszereken  stb.  De  ez  nem  minden  esetben  elérhető,  és 
természetesen ez újabb csorbát ejthet a megvalósításokon. 

A templomban tehát érthető módon színes skálája mozog a különféle megvalósítási 
szinteknek, s talán éppen ez az, amitől mégis egészként hat. Hiszen ebben a tarkaságban az 
egyik bhakta hibáját adott esetben a másik tökéletessége fedi el 59 . 

59 Arról nem is beszélve, hogy a sokféle mentalitású érdeklődők is "válogathatnak" az ő mentalitásuknak 
leginkább megfelelő személyek között, akik, ha komolyabban kezdenek érdeklődni, segíthetnek neki. De erről 
majd alább bővebben is írok.
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IV. 
A „talaj” vizsgálata 

Ennek  a  résznek  a  megírásához  alapvetően  két  szociológiai  tanulmányra  fogok 
támaszkodni. Az egyik Kamarás István Krisnások Magyarországon c. könyve (Iskolakultúra 
1998).  A  másik  pedig  a  Hívők,  egyházak  ma  Magyarországon  c.  szociológiai 
tanulmánykötetből  (MTA  Filozófiai  Intézet  1991)  az  Ifjúság  és  vallás  című  fejezet,  ami 
Molnár Adrienne és Tomka Miklós munkája. 

Az összevetés helyességére több  indokom  is volt. A riportok során kiderült, hogy az 
érdeklődés,  a  közeledés  a  közösséghez  általában  18  éves  kor  körül  kezdődött,  vagyis,  ha 
beszélhetünk "célcsoportról" egy éppen terjeszkedő kisegyház esetében, akkor mindenképpen 
erről a korosztályról kell beszélnünk. Ez természetesen következik abból is, hogy a prédikálás 
legintenzívebb formáját a könyvosztó bhakták végzik, akiknek többsége a tanulóidejét tö1tők 
közül kerül ki, akik érthető okokból elsősorban a fiatalokkal tudnak kapcsolatot teremteni. 
Szarka  Ágota  Újjászületés  c.  cikkében  (Magyar  Nemzet,  2001.  február  11.)  Süle  Ferenc 
szavai nyomán a következőket írja: "A fejlődéslélektan három alapvető átalakulást különít el 
az ember életében, amelyet a valláslélektanban  háromszori  születésnek neveznek. Az első a 
biológiai  születés,  ez  testi  jelenség,  a  második  a  serdülőkori  lelki  születés,  amely  már 
pszichológiai  szinten  zajlik.  (...)  A  következő  szakaszt  a megtérés  és  újjászületés  jelensége 
vezeti  be,  az  ún.  spirituális  'megszületésé'."  Vagyis  életünk  során  fokozatosan  jutunk  el 
mindannyian egy bizonyos pontig, amikor az alapvető kérdések felmerülnek, amire mindenki 
választ keres, se cikk is a 1618 éves kor körüli korosztályt jelöli ki. 

Ezek  alapján  tehát  indokoltnak  látom,  hogy  alapvetően  az  ifjúságot  tekintsem  e 
"szántás"  talajának.  Emellett  szerencsére  a  vizsgálatok  kiterjedtek  a  háttér,  vagyis  a  család 
vizsgálatára  is,  így  némi  betekintést  az  idősebb  korosztály  vallásosságára  is  engednek  a 
felmérések. 

Az  alábbiakban  ennek  az  1990ben  végzett  vizsgálatnak  a  főbb  eredményeit  fogom 
néhány pontba sűrítve felsorolni 60 . 

  Feltehetően  a  mai  fiatalok  legalább  fele  nem  kapott  vallásos  nevelést.  (Ezt  az 
eredményt látszik alátámasztani Kamarás István felmérése is. E szerint a belépés előtt 
a vizsgált krisnások 50%a nem volt vallásos.) 
 Ezzel  szemben  az  egykorú  társak  és  barátok  "közvéleménye"  inkább  a  vallásosság 
mellett,  semmint  ellene  hat.  (Ide  kapcsolódik  egyrészt  Kamarás  István  felmérése, 
melyből kiderül, hogy arra a kérdésre, hogy mi adta az első lökést a Krisnatudat felé, 
a könyvek után második helyen a bhakták, illetve a barátok állnak. Másrészt a készített 
interjúk során saját tapasztalataim is azt mutatták, hogy gyakori eset, hogy egyik barát 
húzza maga után a másikat a közösség felé. ) 
 A fiataloknak csak körülbelül a fele részesült valamilyen formájú vallási oktatásban. 
A vallási ismeretszint általában meglehetősen alacsony. 
A  fiatalok  többsége  egzisztenciálisan,  saját  életvitele  szempontjából  nem  tud  mit 
kezdeni Istennel. 
  A  megkérdezettek  37.8%  egyetért  azzal,  hogy  a  tudomány  bebizonyította,  hogy 

60 További adalék, hogy a Krisnahívők között saját elmondásaik szerint voltak, és vannak bizonyos megtérési 
hullámok, volt időszak, amikor tömegesen jöttek az új hívek a közösségbe. A kutatásom során én zömmel olyan 
fiatalokkal találkoztam és ismerkedtem meg, akik éppen a 90es évek elején, főként a kutatás idejében tértek 
meg.
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nincsen Isten, s ugyanennyien vannak azok is, akik ezt nem fogadják el. 
  Az  Isten  létét  határozottan  igenlő  állítások,  a  fiatalok  több,  mint  fele,  esetenként 
háromnegyede számára elfogadhatatlan 
 A fiatalok több, mint négyötöde szerint a halálban semmivé leszünk. 
 A vallás viselkedés szabályozó szerepe terén a mai 1429 éves fiatalságban többféle 
fokozatot, ehhez kapcsolódóan több csoportot lehet elkülöníteni: 

•  A  fiatalok  körülbelül  egy  huszad  része  rendszeresen  imádkozik, 
templomba jár stb. 

•  Egyharmaduk  alkalmi  résztvevő,  házasságát  templomban  tartja, 
alkalmanként imádkozik, néha templomba jár. 

•  A  szimpatizánsok  köre  ugyancsak  egyharmadát  alkotja  a  fiataloknak. 
Ők gyermekeiket megkeresztelik, és néha imádkoznak is. 

•  A  harmadik  harmadot  alkotja  azoknak  a  fiataloknak  a  csoportja, 
akiknek életében a vallásnak semmilyen szerepe nincsen. 

  A  fiatalok  tudatában  a  vallásosság  vagy  vallástalanság  nem  az  embernek  a 
legfontosabb  tulajdonsága.  Ettől  nem  jobb,  vagy  rosszabb  az  ember.  A  vallás 
magánügy, azaz az államnak, iskolának ezen a téren semlegesnek kell maradnia. 
Számos  tanulmány  foglalkozott már  azzal,  hogy mi  lehet  az Új Vallási Mozgalmak 

sikerességének  oka.  Ezeknek  az  elméleteknek  összefoglalóját  adja  Malcolm  B.  Hamilton 
Vallás, ember, társadalom c. könyvének (Adu Print 1998) Szekták, kultuszok, mozgalmak c. 
fejezetében.  Ezzel  foglalkozott  többek  között  Bellah,  aki  úgy  látta,  hogy  az  Új  Vallási 
Mozgalmak  nem  mások,  mint  a  modem  fogyasztói  társadalom  anyagias,  haszonelvű 
individualizmusa,  a  tudomány dominálta  kultúra  technicizált  racionalitása  ellen,  az  1960as 
években  lázadó  ellenkultúra  hatékonyabb  utódai.  Az  Új  Vallási Mozgalmak  megjelenésére 
magyarázatot  kereső  elméletek  között  szerepelnek  azok  is,  amelyek  a  közösség  háttérbe 
szorulását  emelik  ki  a  nagy  mobilitású  ipari  társadalmakban.  (Anthony,  D.;  Robbins, 
T;Gordon, D., F.) Ezen elmélet szerint azok a mozgalmak gyakorolnak kivált nagy vonzerőt, 
melyek  valamiféle  kommunális  életformát  hirdetnek.  A  közösségkeresést  hangsúlyozó 
magyarázatokkal  rokon  felfogás,  amely  az  identitáskeresésre  összpontosít  egy  modem, 
személytelen,  bürokratikus  struktúrák  uralta,  szétforgácsolódott  társadalmi  szerepekkel 
jellemezhető  világban.  Malcolm  B.  Hamilton  több  kifogást  is  emel  munkájában  ezen 
felfogásokkal szemben, noha elismeri, hogy az Új Vallási Mozgalmak megértéséhez nagyban 
hozzájárultak  (pl.  empirikusan  nincsenek  alátámasztva,  néhány  konkrét  esetből  túl 
messzemenő következtetéseket vonnak le stb.) Érdekes, és említésre méltó az ő észrevétele is. 
Szerinte  e  mozgalmak  megjelenésére  és  megerősödésére  talán  éppen  azért  nem  tudunk 
megfelelő magyarázatot  adni, mert  nem  is  olyan  újak, mint  gondoljuk.  "Melton  például  azt 
írja:  'Az  alternatív  vallások  virágzása  az  1970es  években  nem  is  új  esemény  a  nyugati 
kultúrában;  arról  van  inkább  szó,  hogy  folytatódik  az  okkult  misztikának  és  a  keleti 
gondolkodásnak a 19. században kezdődött európai virágzása.'" 

Láthatóan  tehát  sokan,  sokféle  képpen  próbálkoztak  a  válasz  keresésével,  ám  végső 
választ nem sikerült adniuk. Igazából ezt a tényt  támasztják alá Kamarás István kutatásának 
eredményei is. A miértre, mikorra stb. nagyon sokféle válasz született, igazi általánosításokat 
nem lehet ezek alapján mondani, mindössze egy motívumrendszer rajzolható fel, s ezt tette ő 
is könyvében. 

Mivel  számomra  továbbra  is  elsődleges  szempont  az,  hogy  valamiféle  belső 
magyarázatot  adjak  a  feltett  kérdésekre,  szeretném  most  is  ezt  tenni.  A  fent  felvázolt 
vallásszociológiai  eredmények,  a  kutatás  által  felvázolt  kép  a  világról  „Krisnatudatos 
szemmel” is megfogalmazható az elmélet szintjén. 

„Oh Kunti fia, a korszaki végezetével minden anyagi megnyilvánulás visszatér az Én 
természetembe,  de  a  következő  korszak  hajnalán  újra  megteremtem  őket  energiáim  által.”
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(B.G. 10.8) 
„A teljes Kozmikus világ Nekem van alárendelve. Akaratomból újra meg újra magától 

megnyilvánul, s végül akaratomból semmisül meg. „ (B.G.8.20.) 
Tasi István (Isvara Krisna Das) az Ahol megáll a tudomány c. könyvében (Lal Kiadó 

1999)  a  következőket  írja.  „A  védikus  irodalom  az  időt  Krisna,  a  Legfelsőbb  Lény 
manifesztációjának tekinti. Mint  ilyen, az idő egy kontrolláló erő, amely a kozmikus tervnek 
megfelelően  szabályozza  az  élőlények  életét.  Ez  a  terv  a  teremtés  és  pusztítás  ismétlődő, 
változó hosszúságú ciklusait foglalja magában. 

Az  ismétlődő ciklusok közül a  legrövidebb és  legfontosabb  négy  jugából áll. A  juga 
szó korszakot  jelent. Az első a Szatjajuga. A második a Trétajuga, a harmadik a Dvápara 
juga, a negyedik a Kalijuga.  (…) Ezer  ilyen ciklus – ami 4 320 000 000 évig  tart – alkotja 
Brahmának, annak a félistennek egy nappalát, aki ezt az univerzumot irányította. Brahmá egy 
nappalát nevezik Kalpának is. Az élet csupán Brahmá nappala idején létezik a földön. Brahmá 
éjszakájának eljövetelével  az egész univerzumot víz  árasztja  el,  s minden  sötétségbe merül. 
Amikor  Brahmá  következő  nappala  elkövetkezik,  az  élet  újra  megnyilvánul.  (…) Összesen 
tehát  453  jugaciklus  zajlott  le  Brahmá  jelenlegi  napjának  kezdete  óta. Minden  egyes  juga 
ciklusban egy hanyatlást  lehet megfigyelni a béke és a  lelki  fejlődés aranykorától kezdve az 
erőszek és  lelki degradáció utolsó korszakáig. A Föld gyakorlatilag minden egyes Kalijuga 
végén  elveszíti  népességét.  Ezt  követően  egy  új  Szatjajuga  veszi  kezdetét,  s  a  tisztaság 
eredeti állapota is visszaáll – azaz a ciklus ismét elölről kezdődik.” Amint ez már egy korábbi 
idézet során kiderült (B.G.6.33. magyarázat), mi most a Kalijugában élünk. Ennek fényében 
teháta  mai  világ  erkölcsi  és  kulturális  hanyatlása,  az  erőszek  terjedése  gyakorlatilag  egy 
szükségszerű folyamat részének tekinthető, a védikus időszemlélet alapján. Fontosnak atrtom 
itt  idézni,  az egyik  indiai zarándok véleményét ugyanezzel a témával kapcsolatban: „Igen, a 
Kalijuga  a  degradálódás  időszaka.  De  Prahupada  és  Csaitanya missziójának  köszönhetően 
egy új aranykor köszönthet be ebben a világban. Azt mondják, hogy el  fog  jönni  az az  idő, 
amikor az egész világon mindenhol a Hare Krisna mahamantrát fogják vibrálni az emberek”. 
Felfogásuk szerint, tehát nem csak arról van szó, hogy a Krisnatudat segítségével még ebben 
a  korszakban  is  van  lehetőség  a  lélek  felszabadulására,  hanem  arról,  hogy  Prahupada 
missziója  egy  új  aranykor  eljövetelének  a  kezdete,  mely  megvalósulhat  a  Kalijugában 61 . 
Feltéve  természetesen,  ha  az  emberek  felismerik  és  követik  az  általuk  lefektetett  elveket,  s 
ezek mentén vezetik életüket, gyakorolják a Krisnatudatot. 

V.
A "szántás" 

Ebben  a  fejezetben  bemutatom,  hogy  a  fentiek  fényében miért  és  hogyan  történik  a 
"szántás",  és, hogy mi  is az a  "mag", amit el kell  vetni. A miértre  tulajdonképpen az előző 
fejezet utolsó mondata a válasz. Kicsit másként, a mindennapokhoz közelebb álló véleményét 
a  vezetőség  már  többször  idézett  tagja  a  következő  képpen  mondta  el:  "Igazából  az  a 
probléma  hogy  a  gyakorlati  szintű megvalósítás manapság  nagyon  ritka. A papok  ájtatosan 
beszélnek  Istenről   ami  jó, mert  legalább  valaki  beszél  róla, mert a közember már  arról  se 

61 Érdekes háttere ennek a nézetnek, hogy Indiában bármerre jártunk, ahol hívő hindukkal találkoztunk, szóba 
került a Kalijuga, amit minden szenvedés, minden degradáció okozójaként tartanak számon, de nem volt 
jellemző, hogy valamiféle aranykorról beszéltek volna. Pl. azért, hogy manapság India szerte mindenki, még a 
turisták is szívnak marihuanat, nem csak a Shiva hívő – saiva – guruk, babadszik, tehát a szent emberek. Vagy 
hogy a titkos mantrákat bárki tudhatja és használhatja. Sőt, India valamikori tündöklésének eltűnése is ennek a 
Kalijugának a következménye, vagy inkább szükségszerű velejárója szerintük. Ez úgy gondolom az előző 
fejetben megállapított tanulsághoz egy további adalék.
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beszél  aztán leveszik a reverendát, s élik tovább a hívőknek az életét. Nézik a tévét, eszik a 
húst, nőznek stb. Tehát  itt ez a rossz, ez az, ami hiányzik. A hinduizmusban is  jelen van ez, 
mindenütt. A jelenség nem újkori, de ugyanakkor a vallásnak egy olyan aspektusa, ami elég 
alacsony  szint. Ez  a  karma  aspektus. Amikor  l  azért  végzem a  vallást,  hogy  valami  anyagi 
hasznot kapjak belőle. Tehát ez az, amit Prahupada igazából elítél minden vallásosságban. S 
az Újkorban ez az aspektus. Azért imádom Istent, hogy adjon áldást, jólétet aztán felejtsük el. 
A  dhyána  aspektus  az  már  nagyon  ritka  a  mai  világban,  amikor  már  nagyon  komoly 
lemondásokat  végeznek.  Tehát  jogik,  elvonulnak,  Himmalája  stb.  Ez  az  oldala  a 
vallásosságnak már nagyonnagyon ritka. Aztán, amit Prabhupada akart, ez a harmadik stáció, 
a bhakti,  tiszta Isten szeretet, hogy minden napodat áthatja az Istennel való  foglalatoskodás, 
minden  szinten,  az  már  nagyon  komoly  szinten  hiányzik.  Persze,  vannak,  akik  megélik  a 
hétköznapokban  is a kereszténységet, az  iszlámot, de ezzel csak nagyon ritkán találkozik az 
ember.  "Alapvetően  három  hiányosság  szűrhető  ki  ebből  a  riportból.  Az  első,  hogy  Isten 
gyakorlatilag "el van  felejtve". A közemberek többsége, már nem  is beszél róla. A második 
szint, hogy beszél  róla, de  nem cselekszik. A harmadik, hogy beszél,  cselekszik  is, de  saját 
anyagi  vágyai  érdekében.  Tulajdonképpen  ezeknek  a  hibáknak  a  "kijavítása"  a  szántás 
lényege, és az egyes hiányosságok a szántás mélységét  is  jól  illusztrálják. Hogyan  fest tehát 
ezek  után  maga  a  "talaj  feltörése"?  Alább  ezt  a  műveletet  a  mélységük  alapján,  fogom 
bemutatni. 

"Ébresztés" 
Ide több is tevékenység sorolható. Egyrészt minden ételosztó tevékenység. Ide tartozik 

az  ingyen  konyhától  kezdve,  a  különféle  fesztiválokon  megjelenő  büféken  át,  egészen  a 
bioboltokba szállított ételekig minden. Ez több okból  is  lehetséges. Egyrészt, a bhakták által 
osztott étel prasadam, olyan étel, ami lelkivé lett azáltal, hogy Krisna előzetesen fogyasztott 
belőle 62 .  Mivel  Krisna  maradéka,  tisztító  hatással  bír,  s  a  lélek  tisztulása  által  az  ember 
közelebb  kerülhet  Istenhez.  Ezért  sorolható  ide  a  bioboltokban  vett  prasadam  is.  A  többi 
esetben általában maguk a bhakták  is  jelen vannak, s ezért az étel mellé társul a találkozás a 
szerzetesekkel.  Erre  ők  általában  készülnek  is,  számítanak  rá.  Az  egyik  büfét  vezető 
prabhuról  már  korábban  írtam,  aki,  ha  teheti,  otthoni  murtiját  is  mindig  magával  viszi. 
Emellett  elmondta,  hogy  általában  a  büfé  környékén  indiai  zene  szól.  Tapasztalata  szerint, 
nem  sokan,  de  néhányan  azért  érdeklődni  is  szoktak,  hogy  miért  van  ilyen  ruhájuk,  hogy 
honnan  ismerik  ezeket  a  fura  recepteket.  Ha  pedig  valaki  kérdez,  érdeklődik,  máris  lehet 
prédikálni. Ilyen esetekben természetesen egyéntől függ, hogy mennyit mond, mit mond, tehát 
általánosítani nem  lehet. E tevékenységnek  inkább azt az oldalát ragadnám meg, hogy  ilyen 
módon  a  bhakták  nagyon  is  szem  előtt  vannak,  s  mivel  "nem  mindennapi  figurák", 
kíváncsiságot ébresztenek az emberekben. Ez pedig nem más, mint a Prabhupada  által  leírt 
lépcsőzetes  közeledés  első  foka.  Isten  pedig,  aki  "el  van  felejtve",  óhatatlanul  szóba  kerül. 
Még jobban illusztrálja ezt az a néhány évvel ezelőtti dinnye osztás, amit a Blaha Lujza téren 
rendeztek a bhakták. Itt egy dinnyéért semmi mást nem kellett tenni, csak azt mondani, hogy 
,Hare Krisna!" 

Ugyancsak  az  „ébresztés”  körébe  tartozik  a  sankirtanosok  munkája.  Az  előző 

62 Vagyis előzetesen felajánlották a murtiknak.  Az étel felajánlása Krisnának a következő módon történik: a 
bhakta a fózött ételek mindegyikéből egy kis adagot egy fém edénybe rak. Ezeket az edényeket leteszi Krisna, 
Prabhupada, és, ha van neki, akkor saját lelki tanítómestere elé (akinek még nincsen, annak Prabhupada a lelki 
tanítómestere, akit egyben mindenki lelki tanítómesterének tartanak). Ezután egy imát mond el és meditál, hogy 
a felajánlott ételt fogadják el tőle. Elképzelésük szerint, az a lelki tanítómester, majd Prabhupada segítségével 
végül Krisnához jut. Az ima közben van aki tapsol, vagy ki csengettyűt használ, hogy ezzel is magára hívja 
Krisna figyelmét.
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fejezetben erről a tevékenységről már részletesen is írtam, itt most csak néhány dolgot emelek 
ki. A  fő  pont,  hogy  bár  fontos  az  adománygyűjtés  tekintetében  is  ez  a  szolgálat,  a  fő  cél  a 
prédikálás. Az adományokért cserébe könyvet adnak. A cél az, hogy, ha nem is olvassák el az 
emberek rögtön, legalább legyen ott a polcokon, hátha egyszer majd valakinek szüksége lesz 
rá.  Illetve  természetesen  ide  tartozik,  ahogyan,  és  amiért  ráveszik  a  járókelőket  arra,  hogy 
kimondják  „Gauranga!”. A szanszkrit  szavak kimondásának  tulajdonított  tisztító hatás miatt 
ez hasonlít a parsadam osztásához. 

Ide  tartozik  a  mostanában  minden  szombaton  megrendezett  harinám  is.  A  bhakták 
ilyenkor körülbelül két órán keresztül, végigvonulnak a Váci utcán, s közben a Hare Krisna 
mantrát énekelik. Itt is látványuk, hallásuk afféle "ébresztő" az utcán sétáló emberek számára. 
Talán a legfontosabb pont pedig, a mindenki számára nyitott vasárnapi programok. Ilyenkor a 
mindennapi esti szertartás keretén belül általában elmondják fő elveiket, mesélnek életükről, s 
válaszolnak  az  érdeklődők kérdéseire  is. Mivel mindez  a  templomban  történik,  a  vendégek 
körül ott élik mindennapi életüket a bentlakó bhakták, s így válnak ők az egyház reprezentatív 
kis magjává. 

Sajátos  kategóriát  képeznek  ezen  az  "ébresztési  misszión"  belül  a  különféle 
tudományos  fórumok.  Alkalmam  volt  két  ilyen  előadáson  is  részt  venni.  A  téma  mindkét 
esetben  az  evolúció  elméletével  szemben  támasztható  érvek  felsorakoztatása  volt. Az  egyik 
biológiai,  míg  a  másik  régészeti  cáfolatát,  pontosabban  megkérdőjelezhetőségét  hivatott 
bemutatni. A Védákban  lefektetett  tudás  alapján  a Krisnahívők  több  dologgal  nem  értenek 
egyet,  amit  a  mai  tudományos  élet,  szinte  dogmává merevített  napjainkra,  mint  például  az 
evolúció elméletét. Bár ezeken az előadásokon elhangzik a saját álláspontjuk  is,  igazából az 
előadások célja nem ennek előtérbe állítása, hanem a tudomány megkérdőjelezhetetlenségébe 
vetett hit eloszlatása. Úgy látják ugyanis, hogy a tudományba, a rációba vetett hitnek sok köze 
van  ahhoz,  hogy  az  emberek  eltávolodtak  Istentől,  a  vallástól.  Amire  ilyenkor  rávilágítani 
igyekeznek, az, hogy a tudomány bizonyos kérdésekre, alapvető kérdésekre nem tud választ 
adni. Vagyis a cél: felrázni az embereket, ne higgyék, hogy mindenre megvan a válasz, csak 
még nem olvastak róla. A tudomány sem mindenható, tehát nem dőlhetünk hátra, hogy meg 
van minden magyarázva. 

De  ide  tartozik  minden  egyéb  fesztivál,  az  Internetes  oldalak,  a  füstölők  árulása 
akárhol  stb.  Mitől  „szántás”  ez?  Attól,  amit  azt  hiszem,  sokan  személyesen  is  megélünk, 
megéltünk.  Attól,  hogy  tudjuk,  hogy  vannak.  Attól,  hogy  amikor  legutóbb  felmérést 
készítettek  a  Szegedi  Vallástudományi  Egyetemen,  akkor  e  felmérés  eredményei  szerint  a 
közösség  ismertsége 31.1 %os  (1000  főből). A szántás  valódi  eredményessége pedig abból 
látszik leginkább, hogy Kamarás István felméréseiből kiderült, a bhakták többsége a „krisnás” 
rendezvények (ezek között is első helyen a templomi programok állnak), másodsorban pedig a 
könyveken  keresztül  jutott  el  hozzájuk.  Bár  nem  mindenkiből  lesz  bhakta  a  különféle 
találkozások miatt,  lehet, hogy egyszerűen csak  jóllakik, de Isten, aki  "el van  felejtve", akár 
akarják az emberek, akár nem, eszükbe kell hogy jusson legalább egy pillanatra. 

Egy fokkal mélyebben 
Ha valakit komolyabban elkezd érdekelni a Krisnatudat, akkor ajánlott minél  többet 

társulni a bhaktákkal. Ez nem kényszer. Tapasztalatuk szerint ez is egy természetes folyamat. 
A bentlakók többsége arról mesélt, hogy gyakorlatilag az első találkozásoktól kezdve, valami 
megmagyarázhatatlan  vonzódást  éreztek,  társulni  akartak  a  bhaktákkal.  "Szerettem,  hogy 
mindig olyan kedvesek voltak hozzám, és minden kérdésemre megfeleltek. Tiszták voltak, és 
mindig különös, finom illatuk volt." Mesélte az egyik mataji. "Én igazából eleinte folyton azon 
voltam, hogy no most majd kérdezek tőlük valamit, és akkor majd megfogom őket. De egyszer 
sem  sikerült.  Akárhogy  próbálkoztam,  nem  sikerült  megfognom  őket."  Persze  nem 
mindenkinél ilyen vidám a helyzet: "Nagyon ki voltam akkoriban borulva. Aztán az utcán jött
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egy  mataji,  és  hívott,  hogy  menjek  fel  a  templomba  egyszer.  Ott  valahogy  megnyugodtam. 
Aztán kértem, hogy hadd  legyek közöttük, amíg összeszedem magam. Nagyon meglepődtem, 
hogy megengedték. De akkor egy hónapig dolgozgattam a konyhán, együtt imádkoztam velük. 
Rendbe jöttem. Most élem tovább a mindennapi életemet, de valami már megváltozott. Néha 
japázom,  feljárok  vasárnap  a  programokra,  olvasgatom  a  Gítát."  Az  indokok  tárháza 
rendkívül  széles,  én  most  nem  is  vállalkozom  a  felsorolásra.  Volt,  akinek  alapvetően  az 
érdeklődési körébe illeszkedett ez a fajta filozófia, volt, akit a mélypontról rántottak ki, volt, 
akit kételkedése vitt végül a közösségbe, volt, akit egy barátja stb. 

Amikor  azonban  valaki  komolyabban  kezd  érdeklődni,  ennek  fórumot  is  kell 
teremteni. Erre is többféle variáció van. Egyrészt járhat valaki a BHAKTIra, ahol mélyebben 
megismerkedhet  a  filozófiával,  ha  csak  erre  van  igénye.  Közben  a  padsorok  között  ülő 
bhaktákkal is találkozik, és előfordulhat, hogy ez idővel elragadja a megvalósítás felé, de van, 
aki megáll, s nem megy tovább. Ha a gyakorlati megvalósítás kezdi intenzívebben érdekelni, 
akkor  egyre  fontosabbá  válik  a  társulás  a  bhaktákkal.  A  vasárnapi  programoknál  már  egy 
fokkal  személyesebb  és  intenzívebb  szint  a  sejt  program.  Ez  egy  kisebb  csoport,  amit 
általában egy vezető irányítása mellett valamelyik bentlakó bhakta kezdeményez. Énekelnek, 
leckét  hallgatnak,  beszélgetnek  a  leckéről,  esetleg  japáznak  együtt  egy  kört,  a  végén  pedig 
prasadamot fogyasztanak, vagyis egy kiscsoportos szertartást tartanak hetente egyszer. Azért 
sejt a program neve, mert a cél az, hogy idővel a tagok új tagokat hozzanak, vagy a további 
érdeklődőket  ide  irányítsák,  és adott  létszám esetén osztódjanak,  és újabb sejteket hozzanak 
létre. Tapasztalatuk szerint ez a fajta prédikálás a leghatékonyabb. Az egy fokkal intenzívebb 
érdeklődés és társulás, mindig valamilyen szintű gyakorlati megvalósítást is von maga után. A 
kezdet  általában  a  könyvek  olvasása.  Aztán  ezt  követi  az  ezekről  való  beszélgetés.  Aztán 
sokan  igen  hamar  lemondanak  a  húsevésről,  és  a  program  látogatások  során  megszeretett 
ételeket  kezdik  fogyasztani.  Aztán  lassan  japáznak  is  néha.  Mondjuk  naponta  csak  egyet, 
aztán  többet.  Lehetőség  van  arra  is,  hogy  ha  valaki  úgy  érzi,  már  komolyan  be  tud  tartani 
bizonyos dolgokat, akkor fogadalmat tegyen. Ez az úgynevezett sakti avatás, amelynek négy 
fokozata van. A kint  lakók, akikkel sikerült megismerkednem olyan széles skálán mozognak 
annak  tekintetében,  hogy  ki  mit  tart  be,  és  milyen  szabályokat  követ,  hogy  ennél  a  váznál 
többet  igazából nyújtani  lehetetlen. A kép tulajdonképpen kaotikus, hiszen van, aki egyetlen 
szabályt sem tart be, de sokat japázik. Van, aki 16 kört japázik, de nem tartja be mind a négy 
szabályt. Van, aki néha szinte úgy él, mint egy bhakta, aztán mindent abbahagy egy időre. Az 
egyik fiú már évek óta tartja a négy szabályt, de a 16 kör japázás már nem fér bele az életébe. 
Amikor tud többet, de ha úgy alakul, kevesebbet csinál meg. A szolgálatokban való részvétel, 
segítés is fontos része ennek az egyre mélyülő kapcsolatnak. Mint említettem, ha valami gond 
van,  gyakran  a  kint  lakók  segítségét  kérik  a  bhakták.  Az  viszont  mindenkiről  elmondható, 
hogy  nagy  tisztelettel  néznek  a  templomban  lakó  közösségre,  és  igyekeznek  tanulni  tőlük, 
amikor csak tehetik. Éppen ezért válhat a prédikáció legfontosabb részévé a templomban élő 
szerzetesek életmódja,  az ő megvalósításuk. Sivarama Maharaja  az egyik  lecke alkalmával, 
amikor arról beszélt, hogy miért  is olyan fontos a példa mutatás az embereknek azt mondta: 
"Ha az ember fölnéz az égre, mit keres először? A Holdat. Mindenki a Holdat keresi." Vagyis 
felfogásuk szerint nem  lehet mindennapi módon példát mutatni. Feltűnőnek, különlegesnek, 
ragyogónak kell lenni. 

VI. 
Krisnatudat 

Az  alább  felvázolt  kép,  és  korábbi  megjegyzéseim  is  arra  utalnak,  hogy  sokféleség 
jellemző erre a közösségre. Ám vissza kell kanyarodnom ahhoz, amivel ennek a fejezetnek az 
elején,  a  film  kapcsán  foglalkoztam.  Miért  nem  tekintették  akkor  megfelelő  közvetítőnek 
bármelyik bhaktát? Ha egymás közt és saját esetlenségükkel szemben is ilyen jól működik az



44 

elnéző, befogadó magatartás, akkor miért nem lehetett bármely bhakta  film szereplője? Erre a 
válasz ott  rejlik ugyan a  fenti  leírásokban, ám  fontosnak  tartom külön  is megfogalmazni. A 
filmben szereplő négy bhakta különkülön megfogalmazta, mi  is a Krisnatudta? Ezt a részt 
ezekkel az idézetekkel fogom zárni, remélve, hogy ez elegendő magyarázatot ad majd. 
„Krisnatudat  azt  jelenti,  hogy  mindennek  Isten  van  a  középpontjában.  Tehát  arra  kell 
törekednünk,  hogy mindig  Krisnára  gondoljunk.  Azt mondják,  hogy  ahol  fény  van,  ott  nem 
lehet helye sötétségnek, tehát majának, illúziónak.” 
„Az  le  van  írva,  tehát  a  szentírásokban,  a  lelki  tanítómesterek  írásaiban,  hogy  mit  akar 
Krisna? Ez a legfontosabb, hogy mit akar Ő? Tehát úgy kell cselekednünk, hogy az Krisnának 
tetsző legyen.” 
„Van  a  négy  szabály,  ezt  mindenkinek  be  kell  tartania.  Hogy  nem  eszünk  húst,  nem 
fogyasztunk kábító és mámorító szereket, nem játszunk szerencsejátékokat és nem élünk tiltott 
nemi életet. Csak gyereknemzés céljából lehet próbálkozni, meghatározott módon. Ezek azért 
fontos  dolgok,  mert  ezek  a  szabályok  arra  jók,  hogy  megvédjenek  minket  a  bűntől,  mert 
azoknak nagyon komoly visszahatásai vannak.” 
„Nem az a lényeg, hogy tartja, vagy nem tartja a négy szabályt. A lényeg az, hogy az, amiben 
te hiszel, az vagy te is. Hogy nem csak úgy nézel ki, meg tartod a szabályokat, hanem tényleg, 
hogy Krisna van a középpontban, tehát nem az, hogy mit akarok én.” 

Ha valakin elhatalmasodnak saját vágyai, ha önmagát helyezi a középpontba, akkor a 
tudatába más hangok vegyülnek, az már nem Krisnatudat. Prahupada azt a példát említette 
erre,  hogy  „Ha kavicsot  dobunk  a  tóba,  akkor  tökéletes  koncentrikus  körök  keletkeznek  az 
egész  tavon,  s ez  nagyon vonzó  látványt  nyújt. De ha egy marék követ dobunk bele,  akkor 
nincs  semmi  összhang,  zavarossá  válik  az  egész.  Minden  élőlény  arra  törekszik,  hogy 
irányítson, hogy megszervezze a dolgokat. Ilyen a feltételekhez kötött természet. Ez az, amit 
ki kell javítanunk.” 

Negyedik találkozás 
Indiai zarándoklat és a film 63 

Tanulmányom eddigi terjedelme, nem engedi meg, hogy utolsó terepmunkám részletes 
elemzésbe  fogjak. E mellett  eredeti  célom  is  az  volt,  film  formájában mutassam  be. Azért, 
mert ez a  film a maga összetettségében,  formájában és témájában  is eddigi kutatásom egyik 
legátfogóbb  eredménye,  egy  olyan megfogalmazása  és  összegzése  az  eddig  tapasztaltaknak 
mely  reményeim szerint nem kíván  további kommentálást. Mégis afféle bevezetésként hadd 
említsek meg itt is néhány szempontot a készítés kapcsán. 

Célom  egy  olyan  film  elkészítése  volt,  mely  egyben  összegzése  tud  lenni  az  eddig 
leírtaknak,  ugyanakkor  egy  konkrét  történetet  mond  el.  Arról,  hogy  hogyan  gondolkodtam 
magáról  a  filmezésről,  miért  és  hogyan  kezdtem  el  az  ilyen  formájú  feldolgozással 
foglalkozni, már az előző fejezetben írtam. 

Saját kérdéseim a kutatás során alapvetően a következők voltak. Azt szerettem volna 
megfigyelni, hogy milyen hatással van a bhaktákra, amikor találkoznak az indiai kultúrával? 
Miért fontos a számukra ez a zarándoklat? Mit csinálnak ott? Hogyan látják önmagukat ebben 
a szituációban? 

E mellett fontosnak tartottam azért is ezt a kutatást, mert tapasztalatom szerint, ha egy 
kultúra  afféle  békítő  távolságba  kerül  saját  környezetétől,  pl.  eszkimókról  olvasnak,  vagy 
indiánokról, akkor toleránsabban fordulnak felé az emberek, míg ha a más kultúra mellettük él 
ez a befogadó, érdeklődő magatartás kevésbé , vagy kisebb mértékben jellemző. Arra voltam 
kíváncsi, ha a mellettünk élő kultúrát egy távoli országban mutatom meg, akkor könnyebben 

63 Ebben a filmben operatőrként és a vágás során Hamar Gábor volt segítségemre.
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ülneke  le az  emberek megnézni a  filmet? Vajon nem  segíte ez a megváltozott helyszín  és 
környezet  abban,  hogy  végignézzenek  egy  filmet  a  magyar  ”krisnásokról”?  Eddigi 
tapasztalatom  a  vetítések  során  úgy  tűnt  igazolta  előfeltevésemet.  Az  érdekes  helyszín 
vonzóbbá  tette  a  témát  sokak  számára,  és  nagyobb  érdeklődéssel  figyeltek  a  filmre, mint  a 
korábbira, melyet Magyarországon forgattunk. 

A harmadik fontos kérdést nem én fogalmaztam meg. Említettem már, hogy általában 
volt egyfajta szándék abban, hogy a közösség meghatározza azt, mi legyen benne a filmben, a 
tanulmányaimban,  mik  azok  a  fontos  témák,  amikről  ők  azt  gondolják mindenkinek  tudnia 
kell. Állandó hiányosságként fogalmazták meg a tanulmányaimmal, illetve a korábbi filmmel 
kapcsolatban,  hogy  nem  esik  szó  arról,  milyen  régi  gyökerei  vannak  Indiában  az  ő 
vallásuknak. A gond az volt, hogy ez nem antropológiai, hanem sokkal inkább vallástörténeti 
kérdés,  így  nehezen,  vagy  egyáltalán  nem  is  tudtam  beleszőni  munkáimba  ezt.  Akkoriban 
fogalmazódott meg bennem, hogy ezt a vágyukat egy indiai környezetben készített film tudná 
kielégíteni,  a  maga  természetes  módján.  Tehát  nem  ez  lenne  a  téma,  vagy  a  fő  kérdés,  de 
azáltal,  hogy  bemutatnék  egy  zarándoklatot  éppen  Indiában,  természetesen  kiderülne  az  is, 
hogy valójában  innen származik a Krisnatudat filozófiája, s hogy ők innen eredeztetik saját 
kultúrájukat. Antropológiai szempontból az lehet érdekes, hogy ez számukra fontos, ez pedig 
már lehet egy antropológiai szemléletű film témája is, vagy legalábbis részben lehet az. 

Befejezésül  utalnék  még  arra,  hogy  a  tekintetben,  hogy  kutatásom  során  végig  arra 
törekedtem, oly módon írjak, hogy az képes legyen befelé és kifelé egyszerre kommunikálni, 
ugyancsak e  film esetében sikerült valódi eredményt elérnem. A bhakták  számára nem csak 
azért fontos ez a fim, mert eddig ilyen még nem nagyon készült róluk. Hanem azért  is, mert 
sokan közülük el sem jutnak, vagy csak még nem jutottak el Indiába, zarándokhelyekre, s ez a 
film  éppen  e  miatt mindenki  számára  érdekes.  Tudomásom  szerint  sokan megnézték,  vagy 
készülnek megnézni.
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