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I. Témaválasztásom okai, körülményei 

I/1. Az első lépések 
November környékén lehetett, amikor legelőször elmentem egy Gouranga fesztiválra, 

ahol a Kŗşņahívők indiai zenével, tánccal, vegetáriánus ételkóstolóval és előadásokkal várták 
az  érdeklődőket.  Itt  találkoztam  először  Śrī  Vişņu  dāsával, 1  aki  a  Budapesti  Hare  Krisna 
Templom vezető helyettese valamint a közösség gazdasági ügyeinek  felelőse. A  fesztiválból 
nem láttam túl sokat, viszont annál többet ért, hogy az  ingyen konyhának kialakított részben 
órákig beszélgettem Śrī Vişņu prabhuval. 2 

2005ben még egyszer fordultam meg a terepemen, amikor a csillahegyi templomban 
interjút készítettem az előbb már említett Śrī Vişņu prabhuval. Amint beléptem a templomba 
(ekkor jártam ott legelőször) erős csilingelő hang és bódító füstölő illat csapott meg, valamint 
egy félhomályban imádkozó Kŗşņahívő látványa, aki éppen leborult az oltár elé. Olyan erős 
kontrasztban állt mindez a külső világgal,  hogy percekig  nem  is  tudtam megmozdulni,  csak 
álltam  és  hagytam,  hogy  szétáradjon  bennem  ez  a  furcsa  érzés…  Nem  is  egyszerű  ajtók 
nyíltak meg előttem,  hanem úgy éreztem,  hogy bekerültem egy másik  világba, dimenzióba, 
azzal,  hogy  utaztam  öt  megállót  a  hévvel.  És  azon  gondolkoztam,  hogy  igen,  ezért  van 
értelme ezt tanulni és művelni, ez a varázsa az antropológiának, és ezt másnak is  látnia kell. 
Idővel persze természetesebbé vált a közeg és minden, ami kezdetben új és vonzó volt egy idő 
után  a megszokottság  erejével  hatott  rám,  de  az  a  pillanat  és  azok  az  érzések még most  is 
elevenen élnek bennem. 

Különböző résztanulmányok befejezése után, kutatásom következő szakasza 2006ban 
kezdődött. Részt  vettem a  templom vasárnapi, ún. vendégváró programjain, amikor a hívők 
ízelítőt adnak az érdeklődőknek sokszínű kultúrájukból (a vasárnapi programok hasonlóak a 
Gouranga  fesztiválokhoz).  Többször  bementem  a  Bhaktivedanta  Hittudományi  Főiskolára, 3 
beiratkoztam  annak  könyvtárába,  elmentem  a  Govinda  vegetáriánus  étterembe  és  az  Átma 
Centerbe  (Govinda  éttermen  belül  kialakított  kulturális  központba)  miközben  folyamatosan 
ismerkedtem a hívekkel, meséltem nekik a kutatásomról, hogy ki vagyok, és mit  is szeretnék 
az elkövetkező hónapokban. Próbáltam tapogatózni, hogy vajon ők mit  javasolnának nekem 
kutatási  témának, vane olyan területe a Kŗşņatudatnak, amivel eddig kevesen  foglalkoztak, 
amiről  a  külvilág  keveset  tud,  de  számukra  meghatározó  fontosságú.  A  Boglár  Lajossal 
készített életútinterjú  írásos változatában a Még találkozunkban Boglár Lajos  így  fogalmaz: 
„Abból az elképzelésből indultam ki, amit Malinowski mondott, hogy minden kultúrában van 
valami  úgynevezett  „legfontosabb”.  És  ezt  egy  nagy  mozaikkép  közepébe  állítom,  a 
legfontosabb dolgot. És  erre  teszem,  erre  építem  rá  a  többit.  (…) És  én  ebből  indultam  ki, 
hogy meg  kell  találnom a  legfontosabb dolgot.” 4  Kutatásomnak  ebben  a  szakaszában  én  is 
erre a „legfontosabb dologra” szerettem volna rátalálni. 

Śrī Vişņu prabhu például azt válaszolta, hogy nagyon sok olyan területe van a Kŗşņa 
tudatnak, amely számukra fontos, de amiről a külvilág keveset tud, mivel a Kŗşņatudat nem 
egyszerűen  egy  vallással,  hanem  egy  életformával  egyenlő.  Ilyen  lehet  a  templomi 
ceremóniáktól kezdve az étkezési szokásokon keresztül a párkapcsolatokig minden. Felmerült 

1 dāsa: szolga, férfi szerzetesek neve (Tasi, 1997: 20) 
2  prabhu: mester, Kŗşņahívők ezzel a megszólítással illetik a férfiakat. Egy olyan általános megszólítás, mely 
használata minden esetben javasolt, kiváltképp az idősebb hívők  felé, vagy a nem olyan bensőséges ismerősök 
felé. 
3  A  főiskola,  amely  a  hinduizmus  világvallását  elsőként  képviselő  felsőfokú  teológiai  intézmény 
Magyarországon,  2001.  szeptemberében  kezdte  meg  működését.  2004  szeptemberétől  államilag  elismert 
felsőfokú oktatási intézményként oktatja a hinduizmus vaisnava ágának filozófiáját, kultúráját. 
4 Boglár, 2004: 103
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bennem, hogy esetleg azt a kérdéskört fogom részletesebben megvizsgálni, hogy milyen is a 
„krisnás”  identitás,  pontosabban  milyen  egy  magyarországi  Kŗşņahívő  identitása  (ha 
egyáltalán  létezik  ilyen  kategória).  Vagy,  hogy  hogyan  kommunikálódott  tovább  és 
interpretálódott  ez  a  több  ezer  éves  indiai  vallás  a  magyarországi  kultúrába,  rendelkezike 
esetleges  sajátosságokkal a magyarországi Kŗşņatudat, mi az a plusz, amit nyújtani  tud egy 
magyar embernek, mennyiben jelenti a „magyarságtudat” elveszítését, ha valaki Kŗşņahívő 
lesz és így tovább. Érdekes problémakörök, de annyira nem éreztem egyiket sem izgalmasnak 
vagy  igazán  „rám  szabottnak”.  Mire  egy  kissé  kellemetlen  de  utólag  kedvező  történés 
megadta a legmegfelelőbb választ a kérdésemre. 

I/2. A téma leszólít 5 

A templomszobában mindig külön  vannak a  férfiak és a  nők, vagyis a prabhuk  és  a 
mātājīk, 6  legyen  szó  a  templomi  programokról  vagy  a  prasādam 7  elfogyasztásáról.  A 
vaişņavák 8  etikettje  szigorúan előír  bizonyos szabályokat,  amiket a  férfiak, és a  nők közötti 
társuláskor be kell tartani. A „társulás” egy tipikus kifejezés a közösségen belül, két vagy több 
bhakta 9  közösen  eltöltött  idejére  szokták használni –  jelentése  tehát:  együtt  lenni  valakivel, 
ami létrejöhet ellentétes neműek és azonos neműek között is. Természetesen a Kŗşņatudatos 
együttlét  a  kívánatos.  Pl.  ha  valaki  beszélgetett  prasādam  elfogyasztása  közben  Śrī  Vişņu 
prabhuval,  utána  azt  mondja:  „De  jó  volt,  a  vacsora  közben  tudtam  társulni  Śrī  Vişņu 
prabhuval”. Csak, hogy néhány példát említsek a társulás etikettjéből: a prabhuk és a mātājīk 
nem  nézhetnek  egymás  szemébe  csak  a  homlok  két  szemöldök  közötti  pontjára, 10  nem 
vitathatják  meg  egymással  mindenféle  ügyesbajos  dolgaikat.  Az  a  legjobb,  ha  csak 
prédikálás céljából beszélgetnek egymással, ezért készíthetek pl. én interjút egy szerzetessel, 
mert akkor a Kŗşņatudatról beszélgetünk és a bhakták ezt  is egyfajta prédikálásnak, a szent 
név  terjesztésének  fogják  fel.  Más  kérdés  az,  hogy  én  minek  tartom  magam,  és  hogy  ők 
bhaktinnak 11  tartottak/tartanak engem. Ugyanis a Kŗşņahívők szerint mindenki bhakta a lelke 
mélyén, Manorāma dāsa a „Vissza Istenhez” 12  ben egyenesen úgy  fogalmaz, hogy: „Kŗşņa 
nem választás kérdése, hiszen ott lakozik mindenkinek a szívében.” Aki kimondja, hogy „Hare 
Kŗşņa” az nemcsak saját szívét, hanem a körülötte  lévő világot  is tisztítja,  így ha már valaki 
énekelte a szent nevet, vagyis a mahāmantrát, az bhakta. 

5  Kamarás  István  Krisnások  Magyarországon  című  könyvének  kezdő  fejezetcímeire  utalva  vissza  („A  téma 
megszólít,  a  „A  téma megfogalmazódik”)  a  szemléletmódbeli  és,  a  témaválasztás  körülményeihez  kapcsolódó 
különbségeket szerettem volna kihangsúlyozni. 
6 mātājī: női szerzetesek elnevezése (Tasi, 1997: 24); a Kŗşņahívő nők megszólítása, jelentése: „tiszteletreméltó 
anyácska”. 
7  A  prasādam  Krisnának  felajánlott,  megszentelt  étel,  amely  lelkivé  lett  azáltal,  hogy  előzetesen  Krisna 
fogyasztott belőle. Az ilyen étel, tisztító hatással bír.(Lakatos, 2005: 16) 
8 Vaişņava: Kŗşņa, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyisége bármely formájának hívője. Maga a Kŗşņa név 
jelentése:  „mindenkit  vonzó”.  Kŗşņa  eredeti,  örök,  tudással  és  boldogsággal  teli  transzcendentális  alakjában 
mindig lelki lakhelyén tartózkodik, személyes kiterjedésein és energiáin keresztül azonban mindenhol jelen van 
és mindenről tud. 
9  bhakta:  az  Úr  Śrī  Kŗşņa  híve,  Kŗşņahívő.  A  közösségben,  egymás  közt,  így  nevezik  magukat  a  hívek. 
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 (Lakatos, 2005: 1) 
10 Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály a legmagasabb szintű etiketthez tartozik, a gyakorlat ettől eltérhet. 
11 bhaktin: bhakta kifejezés női megfelelője. 
12 Vissza Istenhez: Magyarországi Krisnatudatú Hívők Közösségének magazinja.
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Szanszkritul  a  man  „elmét”,  a  tra  pedig  megszabadulást  jelent.  A mantra  tehát  egy 
olyan  transzcendentális  lelki  hangok  sora,  melyek  megszabadítják  az  elmét  az  anyagi  lét 
gyötrelmeitől,  egy  ima,  fohász,  ami  az elme  tisztítására  szolgál. Az ősi védikus  irodalom 13 
egyetlen  mantrával  kapcsolatban  használja  a  mahā  (legfelsőbb)  jelzőt.  A  Nārada 
paňcarātra 14 kijelenti, hogy a „HareKrisna mahāmantra magába foglalja az összes mantrát 
és folyamatot, mely az önmegvalósítást célozza.”. A mahāmantra, tehát a Hare Kŗşņa, Hare 
Kŗşņa, Kŗşņa Kŗşņa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare jelentése a 
következő:  „Ó,  mindenkit  vonzó  és  mindenkinek  örömet  szerző  Úr,  ó  Uram 
gyönyörenergiája, kérlek, foglalj le odaadó szolgálatodban!” 15 

Visszatérve  a  férfiak  és  nők  közötti  társulás  szabályaihoz,  fontos  előírás még  a  testi 
érintkezés  kerülése  is  egy  prabhu  és  egy  mātājī  között,  főleg  más  bhakták  jelenlétében 
(később ezekre részletesebben kitérek). Mivel nem voltam tisztában ezekkel a szabályokkal, 
arról  sem  volt  fogalmam,  ha  épp  megszegtem  valamelyiket,  de  mint  kiderült,  ezzel  nem 
voltam egyedül. 

Miután  már  sokadszorra  töltöttem  el  vasárnap  délutánjaimat  a  csillaghegyi 
templomban, feltűnővé és egy kicsit zavaróvá vált az egyik érdeklődő intenzívebb közeledése 
felém.  Zavarodottságom  azzal  kezdődött,  hogy  a  hívő  ellentétes  nemű  volt,  hogy 
közeledésével  sokszorosan  sértette meg  a  templomi  etikettet,  és  hogy  ezt  egy  idő  után már 
más  bhakták  is  észrevették.  Beszélgettem  erről  velük,  felvilágosítottak  a  templomi 
alapszabályokról  és  azt  javasolták,  hogy  keressem  meg  Kamsāri  prabhut,  aki  a  templom 
prédikálási  osztályának  vezetője,  és  nyugodtan  forduljak  bizalommal  felé  ebben  a  kényes 
kérdésben. Ekkor éreztem, hogy a dolog komolyabb, mint  amilyennek én azt gondoltam és 
kezdtem  egyre  kellemetlenebbül  érezni  magam.  Halogattam  a  napot  és Kamsāri prabhuval 
való találkozást, egyszerűen elképzelni se tudtam, hogy milyen következményekkel  járhat az 
„ügy” és hogy milyen esetleges negatív hatásokkal lesz ez a kutatásomra. 

A  helyzetet  Bhakta  Norbi  oldotta  meg,  egy  nagyon  kedves  barátom,  akivel  még  a 
BHAKTIn 16  találkoztam először. Bhakta Norbi öt éve ismerkedett meg a Kŗşņatudattal, élt 
több  évig  templomban  is.  Jelenleg  a  BHAKTIn  segédtanárként  teljesít  szolgálatot,  illetve 
jóga tanfolyamot tart és tanfolyamszervező. Miután a Govinda étteremben interjút készítettem 
vele,  szóba  jött  ez  a  probléma  és  én megosztottam  vele  aggodalmaimat,  bízva  abban,  hogy 
majd  bizalmasan  kezeli  a  hallottakat.  Azonban  ebben  a  kultúrában  ez  nem  így  működik, 
úgyhogy utólag tudom, hogy nem kellett volna felháborodnom és becsapva éreznem magam, 
amiért  Bhakta  Norbi  a  hallottakat  még  aznap  este  elmondta  Kamsāri  prabhunak.  Bhakta 
Norbi  azért  fordult  az  érdeklődő  autoritása 17  felé,  (aki  ebben  az  esetben  Kamsāri  prabhu) 
hogy  megoldja  a  felmerült  problémát.  Illetve,  az  ő  értékrendjük  szerint  ez  nem  számít 
„kibeszélésnek”  vagy  „árulásnak”,  hiszen  az  a  barát,  aki  segít  a  lelki  fejlődésben, 18  és  ha 
szükséges, rámutat a helytelen viselkedésre azért, hogy az illető minél jobban megszabaduljon 

13 Védikus: A hinduizmus tiszteletben álló iratait összefoglaló néven "védikus írásoknak" nevezhetjük (pl. négy 
Veda, a Purāņák, az Upanişadok, és a Mahābhārata valamint a Rāmāyaņa 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 Vedákkal kapcsolatos, rájuk vonatkozó.(Lakatos, 2005: 6) 
14  Nāradapaňcarātra:  Nārada Muni  könyve,  amely  az  Úrnak  szeretettel  végzett  szolgálat  gyakorlásához  ad 
instrukciókat. 
15 Vissza Istenhez, 2005/4: 2 
16 A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát így hívják a hívők egymás között, ezért a következőkben én is ezt a 
kifejezést fogom használni. 
17  Autoritás: átfogó  fogalom,  azokra  a  személyekre  használják,  akik  felelősséget  vállalnak  a  bhaktáért  egész 
életén  keresztül.  Különböző  szintjei  vannak,  több  autoritása  is  lehet  egy  bhaktának  (szolgálatvezető,  lelki 
tanítómester, templom president stb.). 
18  Lelki  fejlődés:„A  lelki  fejlődés  azt  jelenti,  hogy  megismered  Istent,  és  egyre  jobban  tudod  szeretni  őt.  A 
fejlődés  egyenlő  a  tisztulással,  vagyis  az  anyagi  ragaszkodásainktól,  a  rossz  tulajdonságainktól  való 
megszabadulással.” Bhakta Norbi
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azoktól  a  vágyaktól,  amik  az  anyagi  léthez,  a  karmīk 19  világhoz  kötik.  A  barátsághoz 
kapcsolódóan  Bhakta  Norbi  a  következőképp  fogalmazott:  „A  barátság  fogalma  a  Kŗşņa 
hívőknél  sem változik meg abban az értelemben,  hogy attól még nem  lesz két bhakta barát, 
mert  ugyanabba  a  templomba  járnak  vagy  ugyanazt  a  szolgálatot 20  teljesítik,  vagy  együtt 
laknak.  Minden  Kŗşņahívő  a  másikkal  egy  pozitív  kapcsolatban  van,  hiszen  tudják  a 
másikról, hogy ő is bhakta, és Kŗşņa szolgája tehát eleve máshogy ítéljük meg az embereket 
és  egymást  is,  a  filozófia miatt.  De  a  barátság  itt  is  feltételez  egy  szorosabb,  elmélyültebb 
kapcsolatot.  Általában  azért  elmondható,  hogy  mivel  megváltoznak  a  kommunikációs 
szokások,  az  ember  nyíltabb,  őszintébb  lesz,  nagyobb  esélye  van  arra,  hogy  barátokat 
szerezzen, mintha csak úgy élne a világba.” Tehát a bhakta feladata az is, hogy minél jobban 
segítségére legyen barátjának a karmīk világához való kötődés csökkentésében. 

Visszatérve  a  történtekre,  pár  nappal  később  a  templomban  egy  négyszemközti 
beszélgetés  során  tisztáztunk  mindent  Kamsāri  prabhuval,  aki  rendkívül  megértő  volt  és 
finoman  elmagyarázta  nekem,  hogy  ebben  a  közegben  mit  szabad  és  mit  nem,  valamint 
kaptam  tőle  egy  segédanyagot,  ami  a  vaişņava  etikettel  foglalkozik.  A  bhakta  viselkedését 
sem ítélte el, hiszen aki a tanulás és a lelki fejlődés elején jár, az gyakrabban követ el hibákat, 
mivel bizonyos anyagi jellegű dolgokhoz sokkal erősebben ragaszkodik (ilyen pl.: az érzékek 
és  az  ezzel  párhuzamosan  fellépő  vágy  kielégítése).  Ehhez  és  a  barátság  fogalmához 
kapcsolódóan  Kamarás  István  Krisnások  Magyarországon  című  könyvében  a  következő 
olvasható,  Bhaktin  Hanna  tolmácsolásában:  „A  barátság  bizalom,  könyörületesség, 
megbocsátás. Nagyon fontos az, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak. Itt senki sem tiszta 
bhakta, itt mindenki csak küzd azért, hogy tiszta bhakta legyen. Húsz év minimum. És ilyenkor 
el kell viselnünk egymásnak a negatív dolgait, amit pont a Krisnatudat hoz ki. Ez olyan, mint 
amikor  a  víz  kimossa  a  talajt,  egyre  jobban  hozza  fel  a  szennyeket,  a  rossz  dolgokat. 
Bekerülsz,  s  elkezdesz  tisztulni,  de  ez  nem  azt  jelenti,  hogy  egyre  jobb  és  tisztább  leszel, 
hanem pont az ellenkezője, hogy jönnek fel az anartháid, a negatív tulajdonságaid.(…)Minél 
mélyebben  vájkálsz,  annál  inkább  rájössz,  hogy  milyen  mocskos  vagy.  S  ezt  nehezen  lehet 
tolerálni,  amikor  a  másikban  megnyilvánul.(…)Ezért  kell  alázatosnak  lennünk  és 
könyörületesnek,  mert  ha  ez  a  kettő  nincs  meg,  akkor  nincs  Krisnatudat.” 21  Tehát  az  én 
esetemben  sem  ítélhető  el  a  bhakta  viselkedése  miatt,  hiszen  tanulóéveinek  és  lelki 
fejlődésének az elején tart. Ezen túl a megbocsátás és a könyörületesség a Kŗşņahívők egyik 
legfontosabb  tulajdonságai közé kell  hogy  tartozzon. Śrī Vişņu prabhu  így  fogalmazott: „A 
bhakták nagyon fontos tulajdonsága, hogy kegyesek az élőlényekkel szemben, ami azt jelenti, 
hogy nem  szeretnek  senkinek  szenvedést  okozni  és  nem  is  szeretik  elnézni,  hogy  valaki más 
szenvedjen.  Könyörületesség,  kegyesség,  erőszakmentesség;  számunkra  ezek  számítanak  a 
legfőbb erényeknek.” 

I/3. A karma törvénye 

Miután elmeséltem Kamsāri prabhunak korábbi tapasztalatomat a legelső terepemmel 
kapcsolatban, ő úgy fogalmazott, hogy valószínűleg a karmámból adódik, hogy rendelkezem 
olyan tulajdonságokkal, amik miatt vonzom a férfiakat. Ebből kifolyólag pedig a konfliktussal 

19  A  karmī  egy  olyan  ember,  aki  anyagi  célokért  végzi  tetteit,  anyagi  cselekedeteinek  eredményére  vágyik. 
Ellentéte a bhaktának, aki tetteit Kŗşņa öröméért végzi, tetteinek eredményét Kŗşņának ajánlja fel. 
20  szolgálat:  tipikus  kifejezés  a  közösségen  belül,  az  érzékek  és  az  elme  tettekkel  való  lefoglalása.  Olyan 
tevékenységet jelöl, amit azért végeznek a bhakták, hogy lelki életükben fejlődést érjenek el. Ennek legmagasabb 
formája, ha a hívő célja nem saját lelki fejlődése, hanem az, hogy Kŗşņát elégedetté tegye. 
21 Kamarás, 1998: 164
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teli helyzeteket, és lehet, hogy ezzel nemcsak náluk, de máshol is szembesülni fogok majd az 
életem  során.  A  karma  az  előző  életben  elkövetett  tettek  visszahatását  jelenti  az  anyagi 
világban, illetve azok szükségszerű következményei, melyek maghatározzák, hogy következő 
életünkben milyen testben, milyen körülmények között születhetünk újjá. A karma  törvénye 
kimondja,  hogy  minden  tett  egy  ugyanolyan  súlyú  következményt  von  maga  után.  Ha 
valakivel  jót teszünk, akkor a jövőben (akár későbbi életeink valamelyikében) ugyanolyan jó 
fog  történni  velünk.  Ha  viszont  valakinek  ártunk,  akkor  később  nekünk  is  pontosan 
ugyanolyan  ártalmat  kell  elszenvednünk.  Így  a  saját  múltbéli  cselekedeteink  alakítják  ki  a 
jelenlegi sorsunkat, és a jelenlegi tetteink határozzák meg a jövőnket. A Kŗşņának felajánlott 
tetteknek nincs visszahatása. Eredményük a felszabadulás az anyagi világ kötelékei, kötőerői 
alól. 

Pl.  az  én  esetemben  elképzelhető,  hogy  előző  életeimben  férfiként  nagyon  rosszul 
bántam a nőkkel és most ennek a  hatása köszön vissza, vagy,  hogy azok a  férfi  személyek, 
akikkel ebben az életemben nőként konfliktusba kerültem, előző életemben nők voltak és én 
férfiként  valami  rosszat  tettem  nekik.  Esetleg  az  is  elképzelhető,  hogy  ugyanebben  a 
felállásban (én nőként, ők férfiakként) voltak jelen az előző életünkben, csak fordított érzelmi 
háttérrel,  tehát  mindenképpen  valamilyen  karmikus  kapcsolatban  állok  ezekkel  a 
személyekkel. 

Bhakta Norbi  egy másik megközelítési módot  is  felvázolt  nekem:  „Az,  hogy milyen 
testben születünk újjá mindig az előző életünkben elkövetett tetteinktől, és a vágyunktól függ. 
Például, a te esetedben Dóri, elképzelhető, hogy előző életedben arra vágytál, hogy egy vonzó 
valaki  legyél,  és  mivel  jó  tetteket  követtél  el,  ez  a  vágyad  teljesült.  Így  vagy  finomfizikai 
szinten kaptál valamit (pl. egy erőteljes kisugárzást) vagy egy vonzó durvafizikai testet. 22 De 
hogy  egy  másik  példát  hozzak:  egy  gyilkos,  akinek  a  vágya  az,  hogy  gyilkoljon  egy  tigris 
testében  fog újjászületni,  ezzel  teljesül a vágya, viszont nem kap emberi  testet, mert nem az 
önmegvalósításra  használta  fel  emberi  mivoltát,  hanem  a  gyilkolásra.  A  Vedák  pedig 
kimondják,  hogy  csak az  emberi  test  használható  fel  az  önmegvalósításra,  azonban ha  nem 
használjuk  ki  ezt  a  lehetőséget,  akkor  nem  szükséges  emberi  testben  újjászületnünk.” 
Természetesen most csak egykét példát ragadtam ki, rengeteg különböző magyarázata lehet 
annak, hogy ki, milyen karmával rendelkezik ebben az életében. 

Az  „incindens”  után  sokkal  jobban  figyeltem  a  viselkedésemre,  hogy  mértéktartó 
legyek  és  semmiképpen  se  kihívó,  hogy  inkább  a  mātājīk  társaságát  keressem,  és  ne 
beszélgessek  prabhukkal. Vagy  (Kamsāri prabhu  javaslatára) ha kutatásom ezt megkívánja, 
akkor Bhakta Norbin keresztül vegyem fel a kapcsolatot velük. 

Miután  egyre  többet  foglalkoztam az etikettel,  észre  se  vettem, de gyakorlatilag már 
azt kutattam. Ez kiegészült azzal a kérdéssel, ami időközben felmerült bennem, hogy ha ilyen 
szigorú  szabályokhoz van  kötve  a  férfiak  és  nők közti  társulás,  akkor  hogyan  lehetséges  és 
milyen  módokon  zajlik  a  párválasztás?  Ez  a  téma  sokkal  közelebb  állt  hozzám  (már  a 
történtek miatt is) mint az előzetes kérdéskörök bármelyike. Nem akartam foggal  körömmel 
ragaszkodni  eredeti  elképzelésemhez,  úgyhogy  hagytam,  hogy  a  terep  átfogalmazza  a 
kérdéseimet és megpróbáltam a lehető legtöbbet „kihozni” ebből a szituációból. 

22  Finomfizikai test és durvafizikai test: a testet öltött lélek anyagi teste két fő részből áll: durvafizikai testből, 
amely szabad szemmel is látható, amit a tükörben látunk (csont, bőr, haj stb.) és finomfizikai, érzékszerveinkkel 
nem tapasztalható testből. A finomfizikai test hamis egóból, értelemből és elméből áll. Ez az alapja az élőlények 
pszichikai megnyilvánulásainak.(Kérdések a válaszok a Krisnatudatról, 2004: 39) A hívek szerint leginkább a 
hamis ego az, amely meggátolja a karmīkat abban, hogy Kŗşņatudatosan lássák a dolgokat.
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II. Férfiak és nők közötti társulás etikettje 23 

II/1. A lelki világ tükröződései az anyagi világban 

A  hívek  elképzelése  szerint,  minden  lélek  eredetileg  a  lelki  világban,  Kŗşņa  örök 
szolgájaként  létezett  és  lelki  testükben  voltak  jelen.  Ezek  az  örök,  lelki  testtel  rendelkező 
élőlények mindannyian önzetlenül szeretik Kŗşņát. Számukra nem létezik születés, betegség, 
öregség és halál. 24 Ebben a világban minden lépés tánc, minden szó egy ének, minden nap egy 
ünnep.  Ennek  a  lelki  világnak  a  torz  tükörképe  az  anyagi  világ.  Az  anyagi  világ  egyik  fő 
jellemzője,  hogy  az  idő  (kāla)  hatása  alatt  áll;  a  vallásos  folyamatok  célja  pedig  az,  hogy 
gyakorlójuk kiszabaduljon a relatív idő és tér kötelékeiből, vagyis ebből az átmeneti világból 
eljusson egy olyan tökéletes helyre, melyet az örök idő (más szóval az örökkévalóság) ural. 25 

Az anyagi világban az Istentől elfordult lelkek laknak. Az itt élő lények egymás után 
öltik magukra  az  anyagi  testeket, mindaddig,  amíg  úgy  nem döntenek,  hogy újra  Isten  felé 
fordulnak és  visszatérnek hozzá. Amíg  lelki  világban minden  transzcendentális,  vagyis  nem 
anyagi,  hanem  ideális,  örök  lelki  természetű,  és  az  örökkévalóság  uralja,  addig  az  anyagi 
világot az átmenetiség jellemzi. (Az anyagi világban megnyilvánuló kéjvágy például a Kŗşņa 
iránti szeretetnek egy eltorzult formája, amelyben az önérdek és az élvezetre való önző vágy 
dominál.)A hívek szerint az anyagi világ nem más, mint maga az  illúzió, amit mindegy, hogy 
hogyan  dekorálunk,  börtön  marad  az  örök  lelkek  számára.  Az  anyagi  világ  eszközként 
szolgálhat  az  Istentől  eltévelyedett  lelkek  felszabadításához,  mert  az  anyagi  világban  élve 
megtanulhatják, hogy Kŗşņától függetlenül sohasem lehetnek boldogok. Ha megfelelő módon 
élnek ebben a világban, akkor anyagi környezetük helyes használatával kiszabadulhatnak saját 
korlátokhoz kötött helyzetükből. 

A lelki világban tehát Kŗşņa áll a középpontban, mindenki őt szolgálja, vagyis Kŗşņa 
az irányító és az élvező is egyben, a puruşa. „Ebben a lelki világban minden cselekedetnek a 
középpontjában  Kŗşņa  áll,  minden  tökéletes  kölcsönhatásban  működik,  és  harmónia 
uralkodik.” 26 

Az  élőlény,  természeténél  fogva  prakŗti,  vagyis  örömet  okoz Kŗşņának.  Kŗşņa  látta, 
hogy  azokban  a  lelkekben,  (amik  őt  körülveszik  a  lelki  világban)  megszületett  a  vágy  az 
irányításra, arra, hogy ők irányítsanak, és ne Kŗşņát szolgálják. Ezért Kŗşņa megteremtette az 
anyagi  világot,  megadva  ezzel  a  lelkeknek  a  lehetőséget,  hogy  egy  illúzióba  ringassák 
magukat.  Más  szóval,  Kŗşņa  megadta  a  lehetőséget  az  embereknek  arra,  hogy 
elfeledkezhessenek  róla,  hiszen,  ha  irányítani  akarnak,  akkor  el  kell  feledkezniük  lelkük 
eredeti  azonosságáról,  vagyis  arról,  hogy  ők  Kŗşņa  örök  szolgái.  Kŗşņa  ezért  létrehozta  a 
hamis egót,  (a hamis önazonosítást) amivel elérte, hogy az  emberek a  testükkel azonosítják 

23  Legfőbb  forrásként  egy  magyar  szerzetes,  Gaurānga  dāsa  által  szerkesztett  segédanyagot  használtam  fel, 
amelynek  címe:  Vaişņava  etikett.  Gaurānga  dāsa  BHAKTIn  tart  előadásokat,  Vaişņava  etikett  címmel,  ez  a 
gyűjtemény  pedig  órai  segédanyagként  készült  azoknak  a  bhaktáknak,  akik  felvették  ezt  az  órát.  Ebben  a 
gyűjteményben  a  férfiak  és  nők  közötti  társulás  szabályai  mellett  megtalálható  a  fesztiválokkal  kapcsolatos 
etikett,  a  prédikálási  etikett,  a  templomi  etikett,  a  lelki  tanítómester  és  a  tanítványa  közötti  etikett,  a 
prasādammal kapcsolatos szabályok illetve a vaişņava öltözködés és jelképek magyarázata is. 
24 Kérdések és válaszok a Krisnatudatról, 2004: 2529 
25 Gyurka, 2000: 72 
26  Az  idézet  Bhaktividyā  Pūrņa  Svāmī,  Daivavarņāśramatanuló  és  családos  élet  a  védikus  kultúrában  c. 
előadássorozatából  származik.  Ez  egy  „alapkönyv”  vagyis  kötelező  elolvasnia  minden  olyan  bhaktának,  aki 
társulni majd házasodni akar. A BHAKTI könyvtáros mātājīa szerint „Aki ezt a könyvet elolvassa, annak úgyis 
elmegy a kedve a házasságtól…”Azért  is tartják a bhakták fontos könyvnek, mert  (a  filozófiai és  tudományos 
állításokra támaszkodva) rengetege praktikus tanácsot ad a házasulandó bhaktáknak.
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magukat.  Így  azok  az  élőlények,  akik  irigyek  lettek Kŗşņára,  eljöttek  az  anyagi  világba,  és 
mind ebben a tudatban vannak: ők akarnak  lenni az élvezők és az  irányítók. A  feltételekhez 
kötött  természet  is  ezt  jelenti:  az  anyagi  világban  minden  élőlény  arra  törekszik,  hogy 
irányítson,  hogy megszervezze a dolgokat. A Kŗşņahívők szerint ez minden probléma oka, 
amivel az anyagi világban találkozunk. 
„Az  anyagi  világ  tökéletesen úgy  van  felépítve,  hogy  tökéletlen  legyen” mondta  az  egyház 
lelki  vezetője,  Śivarāma  Svāmī  Mahārāja  a  2006.  végén  megrendezésre  került  Létkérdés 
Konferencián „Az anyagi világban egy relatív igazság uralkodik. Pl.: 100 évvel ezelőtt nem 
fogadták el a homoszexualitást, ma pedig már engedélyezett, hogy házasságot kössenek.(…) 
Kŗşņa viszont maga az Abszolút Igazság. Az Ő törvényei nem relatívak, nem érzelmi alapon 
működnek, mindennek oka van.(…)A  lelki világban  teljes  szabad akaratot kaptunk Kŗşņától 
arra,  hogy  szeressük  Őt,  ekkor  teljes  harmóniában  éltünk  Vele.  Amikor  viszont  az  anyagi 
világba került a lélek, az azt jelentette, hogy visszaélt azzal a szabad akarattal, szeretettel és 
bizalommal,  amit  Istentől  kapott.  Az  anyagi  világban  olyan  vallásos  cselekvést  kell 
folytatnunk, ami kiszabadít  ebből a  relatív világból és a  samsāra körforgásából. 27  Ebből az 
ördögi körből csak úgy  tudunk kijutni, ha az önmegvalósítás  felé fordulunk.” Vagyis,  ha az 
élőlény  próbálja  megérteni  Istent;  önmagát;  és  az  Istennel  való  kapcsolatát.  Az  így 
megszerzett transzcendentális tudás birtokában pedig annak megfelelően viselkedik. 

II/2. A férfiak és a nők természetéről 

Az anyagi világba kerülve a lélek férfi és női testeket fogad el, annak érdekében, hogy 
nemi élvezetbe merülve elfeledkezzen eredeti  lelki azonosságáról, mint Kŗşņa örök szolgája. 
Feltételekhez kötött állapotában a férfi az élvező mentalitását személyesíti meg, és ennek az a 
jellemzője,  hogy  élvezni  akarja  a  nők  társaságát,  anélkül,  hogy  felelősséget  vállalna  rájuk. 
Ennek  következtében  a  férfi  arra  vágyik,  hogy  több  nővel  is  nemi  életet  éljen,  és  amikor 
megunta őket, akkor magukra hagyja. 

A Kŗşņahívők szerint az emberi testbe kerülve azonban a léleknek az önmegvalósítás 
felé kell fordulnia, és feltételekhez kötött helyzetét figyelembe véve kell fejlődnie. Ezért, bár 
a  férfiakra  és  a  nőkre  ugyanazok  a  lelki  elvek  és  kötelességek  vonatkoznak,  a  testükben  és 
pszichológiai  alkatukban  mutatkozó  különbségek  miatt  más  erkölcsi  elvek  és  társadalmi 
szerepek  felelnek  meg  nekik.  A  nők  felszabadítását,  vagyis  a  nemek  egyenlőségére  való 
törekvést Śrīla Prabhupāda 28  elítélte, és nagyon démonikusnak tartotta. Ehhez kapcsolódóan 
a  következőket  olvashatjuk  a  ŚrīmadBhāgavatamban: 29  „Ebből  a  versből  kitűnik,  hogy 
Dvārakā lakói hatalmas palotákban éltek. Mindez a város gazdagságára mutat. A hölgyek a 
tetőkre mentek, hogy megnézzék a felvonulást és az Urat. A hölgyek nem keveredtek az utcai 
tömeggel,  így méltóságukat  tökéletesen megőrizték. Nem volt erőltetett egyenlőség férfiak és 

27 Samsāra: körforgás; a lélek új testben való újjászületése a tökéletes tudatállapot elérésig ismétlődik. 
28 Śrīla Prabhupāda: A Krisnatudat Nemzetközi Szervezetének alapító acaryája, lelki tanítómestere, aki elhozta 
a  nyugati  világba  a  Krisnatudatot.  Prabhupāda  fordította  le  angol  nyelvre  a  Krisnatudat  legfontosabb 
szentírásait, a Bhagavadgítāt, a ŚrīmadBhāgavatamot, a Caitanyacaritāmŗtát és Az odaadás nektárját, így az 
egész  világ  számára hozzáférhetővé  tette  a  védikus  tudást. Létrehozta az  ISKCONt  (International  Society  for 
Krishna  Consciousness),  amely  az  öt  világrészen  már  az  ő  életében  több  mint  száz  központtal, 
farmközösségekkel,  iskolákkal  rendelkezett.  Ezzel  mindenki  számára  lehetőséget  adott  az  odaadó  szolgálat 
megismerésére  és  gyakorlására.  Írásai  a  védikus  filozófia,  vallás,  irodalom  és  kultúra  igazi  könyvtárát 
alkotják.(Kérdések és válaszok a Krisnatudatról, 2004: 21) 
29  ŚrīmadBhāgavatam:  védikus  szentírások  lényegének összefoglalása, ami kizárólag a Legfelsőbb Úr odaadó 
szolgálatával  foglalkozik,  „a  legtisztább  kötőerők  feletti  purāņa”  (purāņa:  védikus  időkből  való  történtek 
gyűjteménye).
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nők között. A nők  jóhírére úgy vigyáztak, hogy  távol  tartották őket a férfiaktól. A nemeknek 
soha nem szabad korlátlanul érintkezniük.” (Bhāg. 1.11.24.) 

Egy olyan férfinak, aki az önmegvalósításra törekszik, korlátoznia kell a ragaszkodását 
egy  nőre,  akit  a  megfelelő  szabályok  szerint  feleségül  vehet.  A  férfinak  tehát  a 
felelősségvállalást  kell  erősítenie,  hiszen  a  védikus  utasítások  szerint  a  nőknek  minden 
körülmények között  egy  férfi  védelme  alatt kell  állniuk. A védikus  társadalomban általában 
csak  olyan  nőt  fogadnak  el  feleségnek,  aki  még  szűz  volt  és  nem  érintkezett  semmilyen 
férfival. Az  ilyen nőről azt  tartják, hogy hűséges  tud maradni a  férjéhez, míg ha valaki már 
érintkezett férfiakkal a házasság előtt, akkor a prostituáltak mentalitását veszi át: 
„Az a nő, akinek nincs férje, függetlennek tartja magát, ami azt jelenti, hogy prostituált lesz 
belőle.  Egy  prostituált  általában  azért  ölt  fel  különféle  divatos  ruhákat,  hogy  a  férfiak 
figyelmét  felhívja  testének  alsó  részére.  Manapság  nagyon  népszerű  divat  lett,  hogy  a  nők 
szinte meztelenül járnak, alig fedve be testük alsóbb részeit, hogy a nemi élvezet érdekében a 
férfiak figyelmét  intim  testrészeikre  tereljék. Az az  intelligencia, ami azzal  foglalkozik, hogy 
egy  férfi  figyelmét  felhívja  a  test  alsó  részére,  egy  hivatásos  prostituált  intelligenciája.” 
(Bhāg. 6.5.14.) 

A férfi természetében benne van az, hogy hosszú távon nem kötik le a nő által nyújtott 
élvezetek, és az érzelmi ragaszkodás sem annyira erős benne. A bölcsek ezért azt tanácsolják, 
hogy a nő ne a szexuális élvezet által próbálja rabul ejteni a férjét, hanem inkább engedelmes 
szolgálatával, és  főleg a  főzéssel, mivel azt a  férfi egész életében tudja élvezni, míg a nemi 
örömökre hamar ráun egy nővel. A férfinak viszont úgy kell végeznie a kötelességét a nőkkel 
szemben, hogy ne váljon a nők játékszerévé, és a családi ragaszkodás, végső soron a nemi élet 
rabjává. A családi élet  jobb, mint egy  felelőtlen, bűnös élet, ám ha a családi életben a  férj  a 
felesége  alárendeltjévé  válik,  akkor  újra  belemerülnek  a  materialista  életbe.  Így  erősödik  a 
férfiak anyagi kötöttsége. 

A védikus  szokások szerint ezért a  férfiaknak egy bizonyos kor elérése után ajánlott, 
hogy  lemondjanak  a  családi  életről,  s  a  vānaprastha  vagy  a  sannyāsa  szintre  lépjenek.  A 
vānaprastha és a sannyāsa a négy lelki rendbe (āśramaba) tartozik, amelyekbe az életkortól 
függően lép be a hívő. Az első 25 év az ún. „tanuló időszak”, a brahmacārī, amikor a férfiak 
és  nők  egymástól  elkülönülve  folytatják  tanulmányaikat,  ami  főleg  a  lelki  szabályok 
elsajátítását  jelenti.  A  nők  ebből  a  rendből  házasodással  lépnek  ki,  a  férfiak  pedig  vagy 
folytatják tanulmányaikat, vagy ők is megházasodnak, belépve a gŗhastha  lelki rendbe. Ez a 
„háztartó”időszak,  ami  2550  éves  korig  tart,  a  családalapítás  tartozik  bele.  Ezt  követi  a 
„visszavonult életrend” azaz a vānaprastha 5075 éves korig, amelyet egy sokkal intenzívebb 
lelki élet jellemez, ugyanis ekkor a hívő fokozatosan az anyagi dolgoktól a vallás felé fordul 
és  felkészül  a  halálra.  Az  utolsó,  vagyis  a  „lemondott  életrend”:  sannyāsa,  75  éves  kortól 
kezdődik és csak a  férfiak  számára érhető el. Ekkor a hívő megszűnik  létezni  a  társadalom 
számára és 100%an, kizárólag a lelki életre koncentrál, prédikál. A nyugaton élő bhaktáknál 
ez  az  eredeti  védikus  felosztás  nem  teljesen  így  valósul  meg,  aminek  nem  elvi,  hanem 
praktikus okai vannak. Itt arra gondolok, hogy befolyásoló tényező, hogy ki hány évesen lett 
bhakta,  tehát  első  vagy  másodgenerációs  hívő. Másodgenerációs  hívőnek  lenni  azt  jelenti, 
hogy  fogantatásának  pillanatában  szülei  Kŗşņatudatosak  voltak.  A  fogantatás  körülményei 
határozzák meg  a  születendő  lélek  minőségét,  így,  ha  a  fogantatás  tiszta  (tehát  a  szülők  a 
Krsnatudatban  vannak  és  elvégezték  a  fogantatási  ceremóniát)  magas  tudatú  élőlény  fog 
születni, viszont, ha kéjből nemzenek, kéjes tudatállapotú élőlény fog létrejönni. 

Értelemszerűen,  ha  valaki  másodgenerációs  bhakta,  lehetősége  nyílik  arra,  hogy 
születésétől  kezdve  kövesse  a  védikus  felosztást,  ellenben  azzal,  aki  sokkal  később,  pl. 
felnőttként került kapcsolatba a Kŗşņatudattal. 

Visszakanyarodva  eredeti  témámhoz,  a  férfiak  számára  az  az  előnyös,  hogy  ha 
amellett,  hogy  felelősséget  vállalnak  a  nőkre,  és  menedéket  adnak  nekik,  mégis  minél
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kevesebbet  érintkeznek  velük,  mert  a  nőkkel  való  társulás  energiát  von  el  a  férfiaktól,  és 
erősíti a nőket, mint ahogyan a vaj elég a tűzben, de a tűz még jobban lobog tőle: 

„Ha a vajasedény és a tűz egymás mellé kerülnek, a vaj az edényben minden bizonnyal 
meg  fog olvadni. A nő olyan, mint a  tűz, a  férfi pedig olyan, mint a vajasedény. Álljon egy 
férfi  bármilyen  fejlett  szinten  az  érzékek  szabályozásában,  szinte  lehetetlen,  hogy uralkodni 
tud magán egy nő jelenlétében, még akkor is, ha az a saját leánya, anyja vagy nővére. Elméje 
még  akkor  is  megzavarodik,  ha  az  élet  lemondott  rendjében  él.  A  védikus  civilizáció  ezért 
nagyon körültekintően megtiltja a férfiak és nők érintkezését.” (Bhāg. 7.12.9.) 

A  nők  természetüknél  fogva  passzívabb,  befogadó  természettel  rendelkeznek,  és 
mintegy  az  élvezet  tárgyaként  jelennek meg  a  férfiak  előtt. 30  Ez  azonban  a  valóságban  azt 
jelenti, hogy élvező és kontrolláló mentalitásuk  finomabban, burkoltabban  fog érvényesülni, 
mivel vonzerejükkel az irányítsuk alá tudják vonni a férj elméjét. A feltételekhez kötött létben 
azonban  ez  a  burkolt  kontrolláló  hajlam  az  irigységből  származik.  A  nők  természetükből 
adódva önzőek, és ezért minden körülmények között védelmezni kell őket, hogy a természetes 
hajlamuk,  az  önzőség  ne  nyilvánuljon  meg.  A  nőknek  szükségük  van  a  férfiak  védelmére, 
gyermekkorukban  apjuknak,  fiatalkorukban  férjüknek,  öregkorukban  pedig  felnőtt  fiaiknak 
kell  gondoskodni  róluk.  A  nő  és  férfi  természetes  ösztönei  csakis  a  testi  életfelfogásban 
nyilvánulnak  meg.  Ha  egy  férfi  vagy  egy  nő  fejlett  lelki  tudattal  rendelkezik,  testi 
életfelfogásának  gyakorlatilag  semmi  nyoma  nem marad. Minden  nőt  egy  lelki  egységként 
kell  látni,  akinek  egyetlen  kötelessége,  hogy  elégedetté  tegye  Kŗşņát,  s  akkor  az  anyagi 
természet különféle kötőerőinek befolyása (ami annak az eredménye, hogy az ember anyagi 
testtel rendelkezik) nem fog érvényesülni. 
„Az  anyagi  természet  szennyeződései  tehát  abból  fakadnak,  hogy  az  embernek  anyagi  teste 
van. A Bhagavadgítā 31  ezért már az elején azt tanítja, hogy akár férfiak vagyunk, akár nők, 
tudnunk kell, hogy nem ez a test, hanem szellemi lelkek vagyunk. Mindenkinek a szellemi lélek 
és nem a test cselekedeteivel kell  foglalkoznia, mert amíg valakit a  testi életfelfogás mozgat, 
addig mindig fennáll az a veszély, hogy tévútra lép, legyen akár férfi, akár nő.(…)A lélek akár 
férfi, akár női öltözéket visel, saját érzékeinek a kielégítésével törődik csupán. A Kŗşņa tudat 
azonban elsőrangú képzést biztosít minden férfi és minden nő számára. A férfiaknak meg kell 
tanulniuk,  hogyan  legyenek  az  Úr  Kŗşņa  legfejlettebb  bhaktái,  a  nőknek  pedig  meg  kell 
tanulniuk, hogyan legyenek férjük hűséges követői.” (Bhāg. 6.18.42.) 

Tehát a nőknek fel kell adniuk az irigységet és az önzést a férjük, az apjuk, a gurujuk 32 
stb. felé, aki  felelősséget vállal rájuk, és önző érdek nélkül kell követniük, szolgálniuk őket. 
Ezáltal  a  nő  ki  tudja  fejleszteni  a  legfontosabb  erényeket,  a  szemérmet,  a  hűséget  és  az 
elégedettséget, amely tulajdonságok segíteni fogják az ő, és férje lelki fejlődését. 

A  nők  anyagi  szépsége  csupán  illúzió, mert  a  test  valójában  földből,  vízből,  tűzből, 
levegőből stb. áll. A védikus bölcsesség tiltja, hogy a férfiak egy ilyen látszólagos szépséghez 
vonzódjanak, Azonban: „… mivel most a tudatlanság sötétségében élünk, 33 a védikus kultúra 

30 Vagyis prakŗtik, ahogyan ezt már korábban kifejtettem. 
31  Bhagavadgítā:  A  Kŗşņatudat  alaptanításait  tartalmazó  védikus  szentírás,  amelyben  az  Úr  Kŗşņa  egyik 
bhaktájához  (Arjunához)  intézi  tanításait  (Kérdések  és  válaszok  a  Krisnatudatról,  2004:  163).  A  szentírás 
tartalmazza az  önmegvalósítás  különböző  lépéseit,  és mivel mindenki  számára  érthetően  van megfogalmazva, 
bármilyen szinten álló személy tud inspirációt nyerni az önmegvalósításához. A szentírás fontossága leginkább 
abban rejlik, hogy az eredeti guru, tehát az Úr Kŗşņa beszéli el a Kŗşņatudat tanításait. 
32  guru:  lelki  tanítómester,  aki  kizárólag  a  szentírások  szerint  beszél  és  cselekszik.  (Kérdések  és  válaszok  a 
Krisnatudatról, 2004: 165) 
33 Gyurka Zsófia Vaisnava időszámítás, ünnepek, naptár című tanulmányában részletesen foglalkozik a vaişņava 
időfelfogással.  „A  Krisnatudat  személyes  filozófiát  vall,  mivel  szentírásaik  szerint  Krisna  és  az  élőlények 
örökké  önállóan  létező,  egyéni  tulajdonságokkal  és  formával  bíró  személyek.  Éppen  ezért,  magát  az  időt  is 
megszemélyesítik  és Krisna  lesz  egyenlő  az  idővel. Krisna  a  BhagavadGítában  ezt mondja magáról:  „Aham 
evaksayh kalo én vagyok a kimeríthetetlen idő”. Azaz, maga az idő is kap egy személyes vonást, többé az idő 
sem egy személytelen tényező, hanem Krisnához tartozik, az ő energiája.(…)A vaisnava időfelfogás alapjaiban
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szigorú korlátokkal bár, de engedélyezi, hogy a nők és a férfiak érintkezzenek egymással. Azt 
mondják,  a  nő  olyan, mint  a  tűz,  a  férfi  pedig  olyan, mint  a  vaj. A  vaj megolvad,  ha  a  tűz 
közelébe kerül, ezért csak akkor szabad őket közel engedni egymáshoz, ha szükség van rá. A 
korlátlan érintkezést a szemérmesség gátolja meg.” (Bhāg. 1.10.16.) 

Bhaktin  Krisztivel  beszélgettünk  a  női  természetről,  aki  elmondta  nekem,  hogy 
alapvetően két hangulatot különböztethetünk meg a nőknél. „…ez a két hangulat az anya és 
a tigris hangulat. Ha egy nő a tigrishangulatban van, akkor ez azt  jelenti, hogy saját érzék 
kielégítésének céljából különböző női praktikákat vet be, sokszor nem is tudatosan. Egy szelíd, 
tehát  anyahangulatban  lévő  nő  azonban  úgy  viszonyul  a  férfiakhoz, mint  lány  az  apjához, 
vagy mint anya a fiához. Minden nőnek arra kell törekednie, hogy anyaként funkcionáljon, s 
így  ne  okozzon  zavart.(…)A  nőknek  leginkább  az  erényességet  és  az  elégedettséget  kell 
kifejleszteniük magukban. Az elégedettség a saját helyzetemmel való megelégedést jelenti, ami 
által  sokkal  nyugodtabbá  válok.  Az  erényesség  nem  egyenlő  a  nyugati  értelemben  vett 
erényességgel,  hanem más  értelmezést  kap  védikus  szemszögből:  az  erényesség  azt  jelenti, 
hogy a nő ki tud tartani egy elv mellett, képes fókuszálni huzamosabb ideig egy dologra. Ez az 
erényesség csak egy eszköze annak, hogy előrehaladjunk Isten felé, vagyis, hogy első lépésben 
jó  feleségek  legyünk.  A  férfiaknak  pedig  a  brahmacārīkra  jellemző  tulajdonságokkal  kell 
bírniuk,  vagyis  kontrollálniuk  kell  az  érzékeiket  és meg  kell  érezniük  a  nők  szükségleteit. A 
nőknél az erényesség kifejlesztése foglalja magában az érzékek kontrollálását” 
Erről  Bhaktividyā  Pūrņa  Svāmī  a  következőképpen  ír:  „A  Bhāgavatam  nem  egy  része  a 
lánynak egy másik természetéről, a „nősténytigris” természetérről beszél. Ilyenkor csak a saját 
érzékei  érdeklik. Ez  nagyon  veszélyes  állapot, mert  az  ember  állandóan  az  érzelmei  között 
hánykolódik, és analitikus képességeit arra használja, hogy beteljesítse vágyait. Ez a „tigris”. 
Úgy  dönt,  hogy  kell  neki  az  a  személy,  s  trükkjeivel  megszerzi  magának.  Ilyen mentalitás 
mellett  soha nem  lehetsz  elégedett,  soha  nem  lehetsz  boldog. Ezért  a  védikus  irodalom azt 
javasolja,  hogy  megfelelő  képzéssel  a  lány  kerüljön  anya  hangulatába  a  tigrishangulat 
helyett.(…)A nőkkel való társulás által kerülhet anya hangulatába, egy tigrishangulatban lévő 
lány..” 34 

Összegezve pár  szóban  a Kŗşņahívők  férfinő  elképzelését,  azt mondhatjuk,  hogy  a 
férfi  és  a  nő  felfogásuk  egyenlő,  de  csak  részben.  Egyenlő  abban  az  értelemben,  hogy 
intelligenciában  és  bármely  más  képességben  semmilyen  különbség  nincs  közöttük,  illetve 
tanításaik szerint semmi akadálya nincs annak, hogy egy nő is visszakerüljön a lelki világba. 
„Alapvetően  nincsen  különbség  a  férfiak  és  a  nők  között  az  emlékezés  képességének 
kifejlesztését  vagy  a  tudást  illetően.  Az,  hogy  mennyi  és  milyen  tudást  tudunk  szerezni,  a 
természetünktől függ.(…)Az agy biológiai funkciói működése kapcsán különbségeket fogunk 
tapasztalni  a  nőknél  és  a  férfiaknál. Az  agynak  két  féltekéje  van:  az  egyik  főleg  analitikus 
célokat  szolgál,  a  másik  pedig  inkább  a  művészetekért,  a  szépérzékért,  az  érzelmekért  stb. 

az  indiai  időszemlélettel  egyezik  meg,  amelyre  a  ciklikusság  jellemző.  Leggyakrabban  az  időt  kerékként 
ábrázolják, mely a teremtés és a pusztulás ciklusain át forog megállíthatatlanul. A ciklus legkisebb egysége az 
ún.  juga  =  kor;  négy  nagyobb  kor  összefoglalására  pedig  a  mahajuga  elnevezést  használják  A  mahajuga 
egyenlőtlen hosszúságú jugákból áll, melyek közül a leghosszabb ciklus a legelején, a legrövidebb pedig a ciklus 
legvégén található. Ahogyan rövidülnek az egyes jugák, úgy csökken az azokban élő emberek élethossza, illetve 
romlanak fizikai és lelki képességeik. Az első, a Kritayuga vagy Satyayuga az ún. „beteljesült kor”, amelyet 
„valódi  kornak”  is  neveznek. Ebben  az  aranykorban  igazságosság  és  gazdagság  uralkodik  a  fölön,  a  vallásos 
elveket (dharmát) maradéktalanul megtartják. A második korszak a Tretayuga,(ezüstkor) melyben az emberek a 
dharmát  már  csak  háromnegyed  részben  követik,  élettartalmuk  csökken  stb.  A  következő  korszakban,  a 
Dvaparayugában  (rézkor)  egyre  több  a  szenvedés,  a  bűnös  tett,  a dharmának már  csak a  felét  tartják  be. Az 
utolsó  világkorszak,  a  Kaliyuga  (vaskor),  melyben  a  dharmának  csupán  a  negyedét  teljesítik,  az  emberi 
társadalom  szétesik,  viszály  és  szétzúzás  uralkodik  az  egész  földön.  (A  kali  szó  vitát,  széthúzást  is  jelent). 
(Gyurka,  2000:  73)  Jelenleg  tehát  ebben  a  korszakban,  vagyis  a  Kaliyugában  élünk,  erre  utal  a  Śrīmad 
Bhāgavatam is. 
34 Bhaktividyā Pūrņa Svāmī,, 1997:1516
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felelős. Aszerint, hogy min gondolkodunk, az egyik vagy a másik agyfélteke működik inkább. 
Ez  az  alapelv.  Azt  látjuk,  hogy  a  férfiaknál  inkább  az  egyik  agyfélteke  működik,  vagy  a 
másik,  de  sosem  a működik  mind  a  kettő  egyszerre.  Ezért  azt  érezzük,  hogy  néha  nagyon 
analitikusak(…)Vagy,  a  másik  oldal  működése  következtében,  nagyon  érzelmesek  (nem 
gondolkoznak). A nők mások. Náluk nem az egyik vagy a másik agyfélteke működik  mind a 
kettő állandóan működésben van. Soha nem fordul elő, hogy valamelyik ne működne. Ez azt 
jelenti,  hogy  egyszerre  képesek  analizálni  és  érzelmi  oldalról  nézni  a  dolgokat.  Mindkét 
agytípusnak megvannak az előnyei és a hátrányai.” 35 

Egy  nőnek  tehát  nehezebb  dolga  van,  mert  elméjén  belül  egyszerre  működik  az 
analitikus  és  az  érzelmi  oldal,  természetéből  fakadóan  jobban  befolyásolják  érzelmei,  így 
jobban  tud  kötődni  az  anyagi  világhoz.  Ezzel  szemben  egy  férfi,  ha  olyan  döntéshelyzetbe 
kerül,  ami  a  lelki  fejlődést  szolgálja,  akkor  (mivel  elméje  az  analitikus  oldalon  működik) 
érzelmeit  háttérbe  tudja  szorítani.  Ezért  szükséges  a  nő  számára  egy  férfi  személy,  aki 
racionálisabban és érzelmeit háttérbe helyezve tud döntést hozni (de csak akkor, ha megfelelő 
brahmacārī képzésben részesült). 

Mielőtt  belekezdenék  a  férfiakra  és  a  nőkre  vonatkozó  szabályok  felsorolásába, 
fontosnak  tartom  megjegyezni,  hogy  a  következő  oldalakon  felsorolt  aprólékos  alapelvek 
azokra vonatkoznak, akik egyszer vagy kétszer avatott, és/vagy templomban élő hívők. 36 Az 
első avatás alkalmával a hívő megfogadja, hogy betartja a négy fő szabályt, és a napi 16 kör 
japameditációt, 37  és  hogy örökre  szolgálni  fogja  lelki  tanítómesterét. Ebben  a  hangulatban 
fordul lelki tanítómesteréhez: „Én követlek téged és kérlek, segíts engem megtisztítani, segíts 
nekem  Istenhez  visszatalálni”.  A  lelki  tanítómester  is  tesz  egy  fogadalmat:  „Megfogadom, 
hogy  akármi  is  legyen  veled,  visszaviszlek  Kŗşņához”,  és  a  hívő  megkapja  a  lelki 
tanítómesterétől  Isten  egyik  nevét,  a  szent  nevet,  (pl:  Ānanda  Candrikā)  ezzel  pedig 
hivatalosan  is  bekapcsolódik  a  tanítványi  láncolatba. Mindkét  fél  elkötelezi  magát  a  másik 
iránt.  Az  első  avatás  akkor  jön  létre,  amikor  elég  szilárd  és  erős  a  lelki  tanítómester  és  a 
tanítvány  közötti  kapcsolat.  A  második  avatás  nem  szükségszerű  ahhoz,  hogy  valaki 
visszakerülhessen  Kŗşņához.  A  második  avatás  azoknak  fontos,  akik  oltárszolgálatot 
szeretnének  végezni  (pl.  pūjarī  szolgálatot,  vagyis mūrti 38  imádatot  csak  azok  végezhetnek, 
akiknek két avatásuk van). 

II/3. A férfiakra és nőkre vonatkozó általános szabályok 39 

1.  A  férfi  minden  nőre  úgy  tekint,  mint  az  anyjára,  a  feleségét  kivéve.  Ha  nincs 
felesége,  akkor  természetszerűleg  mindre  úgy  tekint.  Ez  azt  jelenti,  hogy  nagy 
tisztelettel bánik velük, de ha nincs ok, akkor nem társul velük. Semmilyen esetben 
sem  tekint  rájuk  úgy,  mint  egy  alacsonyabb  rendű,  vagy  az  érzékek  kielégítését 
szolgáló lényekre. 

35 Bhaktividyā Pūrņa Svāmī, 1997:89 
36  Terepmunkám  leginkább  a  Budapesti  Hare  Krisna  Templomhoz  és  a  BHAKTIhoz  fűződik,  ahol  a  hívők 
többsége avatott szerzetes. 
37 Mind a 4 fő szabályról, mind a japameditációról később részletesen írok, a tanulmány II/2. fejezetében. 
38  mūrti:  Istennek  (Kŗşņának)  templomban  imádott  formája,  mely  többnyire  fából  vagy  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  Kŗşņát,  a  neki  főzött  étellel.(Lakatos,  2005:  11)  A  mūrti  nem 
bálvány. 
39 Gaurānga dāsa, 2004: 147148
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2.  A  férfi  csak  a  feleségétől,  lányától,  húgától,  vagyis  a  rábízott  nőktől  fogadhat  el 
szolgálatot (pl.: mosás, takarítás,  főzés stb.), és olyan személyes szolgálatot, mint 
pl. a lábainak a masszírozása, csak a feleségétől. 

3.  Egy  vezető,  pl.  templomvezető  inkább  úgy  tekint  a  rábízott  mātājīkra,  mint  a 
lányaira,  semmint  a  feleségeire.  Ezért  szintén  nem  fogadhat  el  személyes 
szolgálatot  tőlük.  Ha  egy  vezetőnek  szüksége  van  személyes  segítségre,  inkább 
egy azonos nemű, fiatalabb bhaktát kell megkérnie. 

4.  Egy nő mindig öltözködjön és viselkedjen szemérmesen, vagyis  a haját  fonja be, 
takarja  el  és  a  testét  is.  Ne  viseljen  kihívó  vagy  a  testet  nem  megfelelően  fedő 
ruhákat, főleg férfiak előtt, de lehetőleg más nők előtt is viselkedjen szemérmesen. 

5.  Egy nőnek nem  illik  futnia,  tornáznia,  táncolnia, nyújtózkodnia más  férfiak előtt, 
vagy olyan tevékenységet végeznie, amely által a ruhája rendezetlenné válik. 

6.  A  férfiak és  nők általában nem néznek egymás szemébe, hanem a  férfiak  lejjebb 
néznek. Ha a férfi magasabb rendű, akkor a nő néz a lábára pl. a feleség férjének, 
vagy a tanítvány a gurunak. 

7.  A  nő  a  feljebbvalóihoz  (pl.  guru,  templomvezető  stb.)  úgy  viszonyul,  mint  az 
apjához, és nem úgy, mint a férjéhez. 

8.  Ha  szent  helyeken  fürdünk,  akkor  a  férfiak  és  nők  nem  fürödhetnek  egy  helyen, 
sőt, a legjobb, ha nincsenek látótávolságon belül sem. 

9.  Sem a nők,  se a  férfiak nem  jelenhetnek meg meztelenül a  nyilvánosság előtt. A 
nőknek az egész testüket el kell takarniuk, míg a férfiaknak legalább a derék és a 
comb közötti részt. 

10.  A  nők  és  férfiak  mindig  a  templomszoba  különböző  részeiben  tartózkodnak, 
általában a  nők hátrább  vannak, mivel  a  férfiakat  jobban  zavarja a  nők  látványa, 
mint fordítva. 

11.  A nők lehetőleg ne énekeljenek, sikoltozzanak, vagy sírjanak férfiak jelenlétében. 
Śrīla  Prabhupāda  engedte  ugyan,  hogy  mātājīk  vezessenek  kīrtanát, 40  de  ezek 
ritka esetek voltak. A férfiakat jobban zavarhatja, ha egy nőt kell nézniük. Ha egy 
férfi  leckét  ad,  vagy  bhajanát 41  vezet,  akkor  nem  szükséges,  hogy  a  mātājīk  a 
lehető legközelebb üljenek hozzá. 

12.  Nem jó, ha az oltáron vagy a konyhában a nők és férfiak vannak együtt, főleg ha 
egy nő és férfi, akik nem házasok. Friss házasoknál vagy próbaidőben társulóknál 
szintén nem mindig jó. 

13.  Sankīrtana 42 és prédikálás során is törekedni kell arra, hogy a férfiak a férfiakkal, a 
nők pedig a nőkkel  legyenek együtt. Ez azt jelenti, hogy nem küldjük ki őket egy 
helyre osztani, és ha prédikálunk, nem az ellenkező nemet részesítjük előnyben. 

A brahmacārīk, vānaprasthák és sannyāsīk sáfrányszínű dhotīt 43 öltenek, amely azt  jelzi, 
hogy  lemondtak  a  nőkkel  való  társulásról. 44  Ez  azt  jelenti,  hogy  nem  találkoznak,  és  nem 

40  kīrtana  : Śrī Kŗşņa  (Legfelsőbb Úr) dicsőítése,  szent neveinek éneklése zenével egybekötve, általában állva 
előadva, harmónium kísérete nélkül. (Kérdések és válaszok a Krisnatudatról, 2004: 165) 
41 bhajana: ülő helyzetben előadott szent dalok, karatāla, mŗdanga és harmónium kísérettel. (Tasi, 1997: 19) 
42 Sankīrtana: Śrīla Prabhupāda könyveinek terjesztését jelölő tevékenység. 
43 A  dhotī  egy  hosszú  vászonanyag,  amelyet  a  prabhuk  derekuk  és  lábuk  köré  csavarva  viselnek,  oly módon, 
hogy az egy kényelmes, szoknyaszerű ruhadarabot alkot.(Tasi, 1997: 21) 
44 A brahmacārīk esetében ez akkor igaz, ha már tanulóéveikben úgy döntenek, hogy lemondanak a nőkkel való 
társulásról, tehát nem házasodnak meg és nem alapítanak családot. Elképzelhető tehát, hogy egy vānaprasthának 
vagy  sannyāsīnak  családja  és  gyereke  van,  mert  korábban  a  gŗshastha  lelki  rendbe  tartozott.  Így  pl.
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érintkeznek nőkkel, nem néznek  rájuk, nem beszélgetnek velük, nem beszélgetnek  róluk, és 
olyanokkal is korlátozzák a társulást, akik nagyon ragaszkodnak a nőkhöz. Nem fogadhatnak 
el  személyes,  sőt  lehetőleg  semmilyen  szolgálatot  nőktől,  nem maradhatnak  együtt  félreeső 
helyen  egy  nővel  (még  többel  sem),  nem  öltözhetnek  fényűzően,  szolgálatukat  nem 
használhatják ürügynek arra,  hogy nőkkel  társuljanak,  vagy  beszélgessenek. Csak szolgálati 
ügyben  beszélgethetnek  nővel  és  csak  nyilvános  helyen,  lehetőleg  más  férfi  jelenlétében, 
emellett minden világi témától, hangvibrációtól, látványtól és gondolattól távol kell tartaniuk 
magukat. 
„Egy brahmacārīnak  óvakodnia  kell  a  nők  vagy  a  nőkhöz  ragaszkodó  férfiak  társaságától. 
Amikor  alamizsnát  koldul,  kénytelen  beszélni  nőkkel  és  olyan  férfiakkal,  akik  nagyon 
ragaszkodnak a nőkhöz, ez a társulás azonban legyen nagyon rövid, és ne beszéljen másról, 
mint  a  koldulásról.  Egy  brahmacārīnak  rendkívül  kell  ügyelnie,  hogy  ne  érintkezzen  olyan 
férfiakkal, akik  ragaszkodnak a nőkhöz. A bramacarya  lényegében azt a  fogadalmat  jelenti, 
hogy  az  ember  nem  házasodik  meg,  hanem  szigorú  cölibátusban  él  (bŗhadvrata).  Egy 
brahmacārīnak  vagy  sannyāsīnak  kerülnie  kell  a  nőkkel  való  beszélgetést  vagy  az  olyan 
írások  olvasását,  amely  férfiak  és  nők  párbeszédét  tartalmazza.  Az  a  parancsolat,  ami 
korlátozza  a  nőkkel  való  érintkezést,  a  lelki  élet  alapelve.  Egyetlen  védikus  írás  sem 
tanácsolja, hogy társuljunk, vagy beszélgessünk a nőkkel.” (Bhāg. 7.12.6. és 7.12.7.) 

Ehhez kapcsolódóan beszélgettünk Bhakta Norbival arról, hogy kik és miért bírálják 
meg néha a Kŗşņatudatos mozgalmat azzal, hogy a  férfiak és  nők szabadon érintkeznek. A 
tanulóévek alatt is előfordul, hogy a férfiak, és nők együtt végeznek szolgálatot pl. együtt kell 
könyvet  osztaniuk  és  ilyenkor  elkerülhetetlen  a  társulás. Azok,  akik  túl  szigorúan  veszik  a 
védikus  kultúrát  és  csak  a  szabályok  precíz  betartására  törekednek,  ezt  hibának  tartják  és 
megbírálják  a  bhaktákat.  A  cél  azonban  a  prédikálás  és  a  szent  név  terjesztése,  vagyis  a 
mögöttes  tartalomra  kell  helyezni  a  hangsúlyt,  és  azt  kell  látni,  hogy  mi  a  tevékenység  fő 
mozgatórugója. A bírálok tehát nem a karmīk, hanem azok közül kerülnek ki, akik nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak a szabályoknak, mint a prédikálásnak. A Kŗşņatudat mindenkinek 
szól,  nem  számít,  hogy  valaki  nő  vagy  férfi,  azonban  törekedni  kell  a  nemek  közötti 
elkülönülésre, a lehetőségekhez mérten. 

Visszatérve arra a gondolatra, hogy „a nőkkel való érintkezés korlátozása a lelki élet 
alapelve”, egy személyes élményt  írnék le, ezzel  igazolva, hogy ennek az elvnek a betartása 
milyen  fontos.  Amikor  még  hónapokkal  ezelőtt  egy  hosszabb  és  mélyebb  beszélgetésbe 
bonyolódtam Bhakta Norbival (aki a tanulóidőszakban, vagyis a brahmacārī időszakban van) 
egy  pillanatra  elfeledkeztem  arról,  hogy  ő  Kŗşņahívő  és  viccesen megveregettem  a  vállát. 
Más hívők is jelen voltak, akik ezt látván abbahagyták azt, amivel épp foglalkoztak, és kérdőn 
néztek  rám,  illetve Norbira. Hogy mennyire kellemetlen  helyzetbe hoztam, azt csak később 
fogtam  fel,  amikor  erről  beszélgettünk  és  tisztáztuk,  hogy  a  szigorú  cölibátus  (ami  ezt  az 
időszakot  jellemzi)  mit  is  jelent  pontosan.  Ez  egy  olyan  időszakasz,  amikor  a  hívőknek 
egyáltalán  nem  ajánlott,  hogy  más  mātājīk  társaságát  keressék  és  bizalmas  viszonyt 
alakítsanak ki velük amíg meg nem házasodnak, mert az vágyat eredményezne és minden ami 
a vággyal kapcsolatos, az anyagi világba húz vissza, megzavarva a bhakta tisztuló elméjét. A 
háztartóknál  a  feleségen  kívül  minden  más  nővel  ugyanúgy  kell  társulnia  a  férjnek,  mint 
ahogyan a brahmacārīkra vonatkozó részben említettem. A másik két  lelki rendbe tartozók: 
vārnaprasthák és a sannyāsīk szintén rendkívül erőteljes önfegyelmezésre vannak kötelezve. 

Prabhupādának is volt felesége, gyereke, de amikor világkörüli prédikáló útjára indult, gyakorlatilag megszűnt 
létezni családja és a társadalom számára, mert kizárólag a szent név terjesztésével  foglalkozott s ő is  sannyāsī 
lett. Érdekességként megjegyezném, hogy Magyarországon fehér színű dhotīban vannak a brahmacārīk, egészen 
addig,  amíg nem döntötték  el  100%osan, hogy  egész  életükben  lemondanak  a nőkkel  való  társulásról. Ezzel 
szemben az eredeti védikus kultúrában mindenki sáfrányszínű lepleket hord.
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Itt idéznék Lakatos Dóra szigorlati dolgozatából, hogy milyen eredménye lehet ennek 
az  állandó  önkontrollnak:  „A  vallásgyakorlat  egyik  legmerevebb,  legnehezebb  és 
legsajátosabb  része  ez. Mivel  a merev  szabályok  ellenére  a  fiúk  és  a  lányok  sokat  vannak 
együtt,  állandó  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. 45 (…)Láthatóan úgy van szervezve az 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.(…) 
Sok „kibukott” 46  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”. 47 

A nem megfelelő társulás 10 visszahatása 48 

1.  A nem megfelelő társulás rossz hatással lesz a testre és ānartha (nem kívánatos 
dolog, következmény) lesz belőle. 

2.  Ānartha  lesz nemcsak annak a személynek, aki a rossz társulást végrehajtotta, 
hanem  annak  is,  aki  ezt  esetleg  látta  (rossz  példaként  áll  előtte);  és  annak  a 
lánynak is, akit (a nem megfelelő társulást végző) fiú kihasznált. 

3.  Ha valaki így cselekszik, az azt jelenti, hogy nem tiszteli a śāstra 49 t. A śāstra 
azt  írja,  hogy  nem  szabad  tiltott  (nemi)  kapcsolatban  lenni  a  nőkkel.  Ha  a 
személy mégis ez teszi, annak a Pokol kapuja áll nyitva. 

4.  Ha valaki így cselekszik, kivívja a dühét az Úrnak. 

5.  Ha valaki így cselekszik, kivívja a dühét a vaişņaváknak. 

45 Egy nemrégen készített dokumentumfilmben megkérdezték az egyik lelki vezetőt Śivarāma Mahārāját, hogy 
mit gondol, melyik az a szabály, amit a híveknek a legnehezebb követni? Ő gondolkodás nélkül azt felelte, hogy 
a tiltott szexuális élet. (Lakatos, 2005: 14) 
46  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. (Lakatos, 2005: 14) 
47 Lakatos, 2005: 1314 
48 A negatív visszahatásokat Bhaktivikāśa Svāmī: Brahmacaria in Krishna Consciousness c. könyvéből 
foglaltam össze. 
49 Śāstra: védikus szentírások összefoglaló neve.
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6.  Ha valaki így cselekszik, kivívja a dühét a lelki tanítómestereknek. 

7.  Ez  a  tett  (a  rossz  társulás)  növelni  fogja  annak  az  esélyét,  hogy  a  személy 
bűnös emberekkel társuljon, és, hogy bűnös vonzalmat érezzen irántuk. Ennek 
következménye, hogy még nehezebb és lassabb lesz eljutnia arra a lelki szintre, 
ahonnan visszatérhet Istenhez. 

8.  Ez  a  cselekedet  és  hangulat  (élvező mentalitás)  teljesen  ellentétes  az  élőlény 
örök  helyzetével,  miszerint  ő  az  Úr  élvezetére  van  (tehát  prakŗti).  Ez  ismét 
sértésnek minősül az Úr ellen. 

9.  Ha valaki sok erőfeszítést tesz arra, hogy élvezze a nemi életet, az egy hatalmas 
akadályként fog megjelenni számára abban, hogy az Urat egyetlen kincseként 
és fenntartójaként tudja elképzelni. 

10.  Az a személy, aki élvezi a nemi életet, nem fogja elérni a legfelsőbb célt, nem 
fog visszakerülni Istenhez. 

II/4. Szabályok gyakorlatba ültetése 

Mielőtt részletesen foglalkoznék a párválasztás kérdésével és annak főbb állomásaival, 
írnék néhány példát azokra a korábban pontokba szedett  előírásokra, amelyek a  férfiak és  a 
nők közötti társuláskor tartandók be. 50 
►  A  csillaghegyi  templomban  a  lányok,  és  a  fiúk  szállása  egymástól  teljesen  el  van 
különítve.  51  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 mātājīkat, hogy a prabhu mikor jön, éppen hol tartózkodik, 
nehogy valakit váratlan meglepetés érjen. 
►  Ha egy prabhu és egy mātājī 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.  A  fiúk  társaságában  visszafogottan  kell  viselkedniük,  ezért  hajukat 
szemérmesen  eltakarják  a  sārīval, 52  beszélgetés  során  kicsit  féloldalasan  kell  állniuk,  nem 
nézhetnek kihívóan a prabhuk szemébe, a szertartás felszabadultabb részén, amikor a prabhuk 
ugrálva táncolnak, a lányok továbbra sem viselkednek feltűnően. 
►  A fiúk lépnek be először az ajtón, a lányok csak utánuk, ezzel mintegy jelképezve azt, 
hogy a prabhu az életben az útmutató, akit a mātājīnak követnie kell. 

50  Fontos megjegyezni,  hogy  saját  tapasztalataimat  kiegészítettem  azokkal  az  információkkal,  amiket Lakatos 
Dóra szigorlati dolgozatában, erre a részre vonatkozóan olvastam. 
51  Azok  az  azonos  nemű hívők,  akik  nem  a  templomban  laknak,  közösen  bérelnek  lakást  valahol  a  templom 
közelében, ezt āshramáknak hívják (jelentése menedék). 
52  Sārī: A mātājīk hagyományos  öltözete, amely egy színes, változatos mintákkal díszített  selyemanyag. Ezt a 
hosszú kendőt a nők magukon többször, meghatározott módon körbetekerik és a fejüket is betakarják vele.
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►  Minden szertartás és közös étkezés, vagyis a prasādam elfogyasztása során a két nem 
a  terem  két  külön  részében  tartózkodik.  A  prabhuk  általában  jobboldalt,  mātājīk  pedig 
baloldalt, kicsit a prabhuk mögött helyzekednek el. Annak, hogy melyik nem melyik oldalon 
ül nincs különösebb jelentősége, a lényeg, hogy egymástól el legyenek különülve. 
►  Ahogyan erre már korábban is kitértem, gyakorlatilag semmiféle testi érintkezés nincs 
a két nem között, ha mégis, és ezt más bhakták is látják, hatalmas megdöbbenést vált ki (mint 
amikor Bhakta Norbi vállát megveregettem). Vagy, például, ha egy prabhu be akar lépni egy 
szobába, de útjában egy mātājī áll, akkor sem érinti meg a vállát, hogy álljon odébb,  inkább 
megkéri,  és  általában  nagyon  óvatosan  kikerülik  egymást.  Elsőre  talán  azt  gondolhatná  az 
ember, hogy ezáltal a bhakták egy idő után rideg, érzelem nélküli emberekké válnak, akik tele 
vannak  visszafojtásokkal.  Az  azonos  neműek  között  azonban  nem  érvényesek  ezek  a 
korlátozások, rengeteg ölelést, kézszorítást és hasonló szeretetteljes megnyilvánulást láttam a 
mātājīk  között,  illetve  rengeteg  személyes  élménnyel  tudnám  igazolni  egyes  mātājīk 
kedvességét és barátságos közeledését felém. 

Bhaktin Nettit  kérdeztem  egyszer  erről,  hogy ő  viselte  az  ellenkező  neműekkel  való 
érintkezés  korlátozásait,  amikor  gyakorolni  kezdte  a  Kŗşņatudatot,  ugyanis  ő  két  éve, 
párjával együtt lett Kŗşņahívő. „Nagyon nehezen. Előtte sülvefőve együtt voltunk de két éve 
egymás kezét se fogjuk meg. Nagyon hiányzott az érintés, a testi kontaktus. Még ma is sokszor 
megkérem  a  mātājīkat,  hogy  masszírozzanak  meg.”  Ezzel  szemben  Bhakta  Norbi  minden 
korlátozáshoz  viszonylag  könnyen  alkalmazkodott,  kérdésemre,  hogy  mennyire  volt  nehéz 
elfogadni  a Kŗşņatudattal  járó  szabályokat,  így  válaszolt:  „Nekem  személy  szerint  nem volt 
annyira nehéz. Én próbálok úgy gondolkozni, hogy megpróbálom intelligenciával mérlegelni 
a dolgokat és utána már nem lesz nehéz csinálni. Még ha el is fárad az ember, de tudja hogy 
ez egy  jó dolog, akkor az  intelligencia  segít abban, hogy  tovább  tudja vinni a dolgokat. Ha 
van  egy  célod,  és  a  Kŗşņatudat  ad  egy  lelki  célt,  akkor  annak  érdekében  teszel  bizonyos 
dolgokat. Tehát ezért fogadtam el könnyen a szokásokat, az öltözködést, hogy leborotváltam a 
hajamat,  hogy  tilakot 53  festettem  a  homlokomra,  a  korlátozásokat,  mert  értettem,  hogy  mi 
miért  történik,  minek  mi  a  célja.  Minden  kulturális  szokásról  érdeklődtem,  próbáltam 
megérteni és utána elfogadtam, hogy ezt így kell csinálni(…)A szokások és a tradíciók jók, de 
ha  nem  érted  a  lényegét,  illetve  ha  nincs  egy  magasabb  rendű  célja,  akkor  az  csak  egy 
fanatizmus.” 

Felmerült  bennem  ekkor  az  a  kérdés,  hogy  azon  túl,  hogy  a  hívő  intelligenciával 
felfogja  a  szabályok  és  korlátozások  alapvető  okát,  mi  ad  erőt  neki  ezek  betartásához?  A 
következő választ kaptam: 
„Ha valaki komolyan szeretné gyakorolni a lelki életet, ezek a szabályozó elvek alapok, nem 
pedig végső célok. Ezek az alapok ahhoz, hogy valaki a jóság minőségébe 54  kerüljön. A négy 
fő  szabályt  illetve  16  kör  japameditációt  tartom, mert  ez  a  két  legfontosabb pontja  a  lelki 
életnek.  A  négy  fő  szabályt  azoknak  kell  betartaniuk,  akik  komolyan  és  őszintén  akarnak 
fejlődni a lelki életben. Ezek a következő korlátozások: tilos a hús, a hal, a tojás fogyasztása; 
tilos  az  alkoholfogyasztás  és  kábítószerek  használata  (beleértve  a  koffeines  kávét  és  teát, 

53 Tilaka: kedvező agyagjelek a testen, melyek a test Isten templomává való szentelését jelzik. A z agyag a szent 
Gangesz vagy Yamunā folyóból származik. (Tasi, 1997: 26) 
54  jóság minősége: „Az anyagi világnak három kötőereje van, a Vedák szerint ez a három erőhatás mindig hat a 
tudatunkra, és  a  testünkre  is. Mindegyik  kötőerő  anyagi  jellegű:  a  szenvedély,  a  tudatlanság és  a  jóság  is  de 
mások  a megnyilvánulásainak  jellemzői.(…)A  jóság  kötőereje  a  legmagasabb  rendű  anyagi  kötőerő,  ami  azt 
jelenti, hogy valaki jó tulajdonságokkal rendelkezik, türelmes, empatikusan fordul mások felé, nincsenek benne 
mohó vágyak, transzcendentális tudás után kutat, vallásos. Mindhárom anyagi tudásszint, de ahhoz hogy a lelki 
szintre eljusson valaki, mindhárom kötőerőn túl kell lépnie. Először a szenvedély és tudatlanság kötőerején, ami 
leginkább a nyugati társadalmakat jellemzi, majd fel kell érni jóság szintjére, ahol gyakorolni kell a lelki életet. 
A Kŗşņahívők célja, hogy elérjék a jóság kötőerejét, ami még mindig egy anyagi létállapot, egy köztes szféra de 
csak innen lehet eljutni a transzcendentális szintre, vissza Istenhez.” (Bhakta Norbi)



19 

valamint  a  cigarettát);  tilos  a  szerencsejáték  valamint  a  házasságon  kívüli  szexuális  élet  és 
házasságon belül is csak gyereknemzés céljából engedélyezett. A Kŗşņa hívők szerint ugyanis 
ha egy bhakta nem tartja be ezen szabályokat, a lelki fejlődése nagyon lassú lesz, mivel csak 
növekedni fog benne az anyagi dolgokhoz való ragaszkodás.(…)Vegyük például a nemi életre 
vonatkozó  korlátozást.(…)Mi  a  természetes?  Természetes  az,  amit  Isten  adott,  ami  Istentől 
való.  Isten  úgy  tervezte  az  embereket,  hogy  ha  egy  férfi  és  egy  nő  nemi  életet  él,  annak 
eredménye egy gyerek lesz, ez pedig természetes dolog. Ha ettől eltérünk, az már mesterséges 
dolog lesz. Vagyis, a „korlátozás” csak a természeteshez való visszatérést jelenti. Mi követjük 
Istennek  törvényeit,  a  természet  törvényeit. Ennél  azonban  sokkal  fontosabb a  16  kör  japa 
meditáció, mert  a  japázás  ad  egy  olyan  lelki  erőt,  aminek  a  segítségével  be  tudjuk  tartani 
ezeket  a  szabályokat.  Japameditáció,  japázás  azt  a  tevékenységet  jelöli,  amikor  a  mahā 
mantrát  ismételgetjük.  A  japázáshoz  egy  108  golyóból  álló  imafüzért,  a  japaláncot 
használjuk, amit az ún.  japazsákban tartunk. A zsákot a kezünkön tartva, a 108 láncszemen 
egyenként elmondjuk a mahāmantrát, ezt nevezik „egy kör” japának.” (Bhakta Norbi) 

A következő fejezetben a párválasztás legfontosabb állomásaival fogok foglalkozni, az 
eredeti  védikus  korra  jellemző  és  az  ezzel  szemben  nyugaton  élő  szokások  tükrében  illetve 
azzal, hogy milyen speciális változatai vannak a párválasztásnak. A párválasztás kérdésének 
kutatása akkor merült fel bennem először terepmunkám során, amikor szembesültem a férfiak 
és  a  nők  közötti  testi  érintkezés  korlátozásával,  illetve  a  szigorú  etikettel.  A  következő 
fejezetben leírtak is bizonyítják, hogy a Kŗşņahívő szerzetesek kultúrájának egy olyan fontos 
szeletéről  van  szó,  ami  a  külvilágot  teljesen  kizárja,  amely  által  a  közösség  zárt  rendszere 
működőképes  marad.  Azonban  hozzá  kell  tennem,  hogy  különbségeket  lehet  felfedezni  a 
templomban élő szerzetesek és a kint élő hívek között a védikus kultúra gyakorlatba ültetése 
kapcsán.  Az  én  terepmunkám  leginkább  a  Csillaghegyi  Hare  Krisna  templomhoz  kötődik, 
ezért a párválasztást a szerzetesek nézőpontjából mutatom be. 

III. A párválasztás állomásai 

III/1. „Speciális” esetek 

A  legtöbb  Kŗşņahívő  házastársának  egy  másik  Kŗşņahívőt  tud  elfogadni.  Vannak 
olyan  kivételes  esetek,  amikor  valaki  úgy  érkezik  a  közösségbe,  hogy  már  korábban 
megházasodott,  de  választottja  nem  Kŗşņahívő.  Én  is  találkoztam  ilyen  bhaktinnal  a 
vasárnapi programon. Semmiképpen sem javasolják azt, hogy a már megtért hívő hagyja el a 
házastársát, hanem sorsának elfogadására ösztönzik. Bhaktin Anitával beszélgettünk erről egy 
vasárnapi  vendégváró  programon,  amikor  elmesélt  nekem  egy  történetet  Prabhupādáról.  A 
történet szerint Prabhupādát megkereste egy mātājī, aki még azelőtt házasodott meg mielőtt 
Kŗşņahívő  lett volna. Ahogy a mātājī egyre  jobban megismerte a vallást, a filozófiát, egyre 
inkább  betartotta  a  főbb  szabályokat  és  egyre  kevésbé  tudta  megtűrni  nem  vaişņava  férjét 
maga  mellett. Megkereste  Prabhupādát,  hogy  a  tanácsát  kérje,  aki  erre  azt  felelte,  hogy  a 
megoldás  nem az,  hogy  elhagyja  férjét,  hiszen  ha  ez  a  karmája,  akkor  ezt  kell  vállalnia  és 
végigvinnie ebben az életében. Állhatatosan szolgálnia kell férjét, miközben minél többet kell 
mesélnie  neki  a  Kŗşņatudatról,  hátha  ő  is  visszatalál  így  Istenhez.  „A  védikus  szabályok 
szerint  a  nőnek  még  akkor  is  hűségesen  kell  követnie  a  férjét,  ha  a  férje  nem  a  legjobb
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természetű, vagy nem olyan fejlett a  lelki életben. Az ilyen szemérmes magatartás nagy erőt 
fog adni a férfinek az önmegvalósításhoz.” 55 

Ānanda  Candrikā  devī  dāsī, 56  akivel  először  egy  fesztiválon  találkoztam  a 
következőképp  fogalmazott:  „Ha  valaki  Kŗşņahívő  lesz  és  a  párja  nem  az,  akkor  nagyon 
tisztátalannak tűnik az, hogy valaki iszik, húst eszik, és emellett nem bírunk megmaradni. Ha 
házasságban  élnek,  akkor  nem  engedjük,  hogy  elváljanak,  hanem  a  Kŗşņatudatos  félnek 
kedvesnek kell lennie, bátorítania kell a férjét, hogy megtegye az első lépéseket a Kŗşņatudat 
felé. Ha még nem voltak házasok, akkor általában a Kŗşņatudatos személy otthagyja a másik 
felet, mert ez egy annyira komoly és tiszta dolog, hogy egy ilyen fajta kapcsolat nem fér bele.” 
Az  ilyen  speciális  esetektől  eltekintve  azonban  kizárt,  hogy  egy  Kŗşņahívőnek  „világi” 
választottja  legyen,  vagy  ha  mégis,  akkor  (ahogy  előbb  erről  már  írtam)  sokan  választják 
megoldásként  az  egyházból  való  kilépést.  Kevésbé  speciális  eset,  ha  valaki  korábbi 
partnerével  együtt  kezdi  gyakorolni  a  Kŗşņatudatot,  mint  ahogy  ezt  tette  Bhaktin  Netti  és 
párja, Bhakta Zoli is. 
„Van olyan is, hogy együtt jönnek a párok, együtt kezdik gyakorolni a vallást és ott még nincs 
esküvő,  együtt  hagyjuk  őket,  és  nem  választjuk  szét  őket.  Amikor  eljön  az  idő,  akkor 
összeházasodnak, csak nagyon fontos, hogy megfelelő módon történjen a társulás náluk is.” 
(Ānanda Candrikā devī dāsī). 

Az is előfordulhat, hogy egy házaspár kezdi el együtt gyakorolni a Kŗşņatudatot, mint 
ahogyan  Bhaktin  Kriszti  és  párja  tett  ezt.  Bhaktin  Kriszti  elmondta  nekem,  már  13  éve  él 
nagyon  jól  működő  házasságban  prabhujával,  és  a  Kŗşņatudat  csak  elmélyítette  a 
kapcsolatukat: „A korábbi anyagi kapcsolatunk, amit nevezhetünk szerelemnek is, egy teljesen 
más  síkra  helyeződött  át.  Sokkal  őszintébbek,  tiszteletteljesebbek  vagyunk  egymással,  és 
sokkal  inkább  tisztában  vagyunk  egymás  vágyaival  és  szükségleteivel.(…)Azt  is  szokták 
mondani  ránk,  hogy  már  több  életen  keresztül  vagyunk  ebben  a  házastársi  kapcsolatban, 
mindig  ugyanebben  a  felállásban  (mármint,  hogy  én  vagyok  a  mātājī,  a  párom  pedig  a 
prabhu) és ez a mostani  életünkre  is kihat. A védikus esküvőről úgy  tartják, hogy hét életre 
köttetik.” 57 

Bhaktin  Netti,  Bhaktin  Kriszti  és  Ānanda  Candrikā  devī  dāsī  is  viseli  már  két 
szemöldöke  közötti  ponton  a  piros  pöttyöt,  vagyis  a  bindít. 58  Ez  azt  jelzi,  hogy  van  már 
választottjuk,  tehát  el  vannak  jegyezve,  illetve Bhaktin Kriszti  esetében  azt  is  jelenti,  hogy 
már  házas. Középen,  a  haj  választékába  csak  azok  a mātājīk  festik  fel  a  kunkumból  az  ún. 
sindhurt,  akik  már  ténylegesen  házasok,  vagyis  a  védikus  szentírások  által  előírt  módon 
házasodtak össze.  Illetve a karjukon egy  vagy két  fehér és vörös karkötőt viselnek. A  fehér 
karkötő eredetileg kagylóból készül és erősíti a csontokat, a vörös színű korallból készül, ami 
a vérműködést és a termékenységet fokozza. (Ma főleg műanyagból készülteket lehet kapni). 
Bhaktin  Kriszti  kint  élő  hívő,  ő  nem  festi  fel  a  haj  választékába  a  kunkumot,  amíg  a 
templomban,  illetve  Somogyvámoson  élő  szerzetesek  kivétel  nélkül  felfestik  a  hajuk 
választékába  a  sindhurt.  Itt  ismét  tetten  érhető  a  különbség  a  védikus  kultúra  gyakorlatba 
ültetésére vonatkozóan a városi közegben élő bhakták, és a templomi szerzetesek között. 

55 Gaurānga dāsa, 2004: 147 
56 devī dāsī: dāsa női megfelelője, jelentése szolgálóleány; női szerzetesek elnevezése (Tasi, 1997: 21) 
57  Hozzá  kell  azonban  tenni,  hogy  a  hívőknek  nem  az  a  célja,  hogy  hét  életen  keresztül  házasok  legyenek, 
hanem,  hogy  minél  hamarabb  eljussanak  a  jóság  kötőerejéből  arra  a  transzcendentális  szintre,  ahonnan 
visszakerülhetnek Kŗşņához, vagyis Istenhez. 
58  Bindí:  kunkumból,  egy  Indiából  származó  porból  készült  piros  anyag,  aminek  folyékony  változatát  is 
használják a hívek. Jótékony hatással bír, ugyanis a kunkum erősíti a nők erényességét.
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III/2. „Valahol a két út között” 

Az Amerikában és Európában élő bhaktáknál a pár kiválasztása több okból kifolyólag 
nem a védikus hagyományokat követi. A védikus időkben (aranykorban) a szülők feladata volt 
a  párválasztás,  a  két  család  rendezte  el  az  ezzel  járó  teendőket  és  a  családi  háttér,  illetve 
asztrológia  alapján 59  választották  ki  gyermeküknek  a  legmegfelelőbb  párt.  A  fiatalok 
elfogadták szüleik döntését és a kiválasztott személlyel együtt élték le az életüket. „A védikus 
időkben nagyon körültekintően választották ki a partnert, a származása, tulajdonságai és más 
szempontok  alapján.  A  megfelelő  kombinációkból  azután  erős  házasságok  és  jó  gyerekek 
születtek.” 60  Tehát  az  ősi,  védikus  mintákat  követő  társadalmakban  a  szülők  nagyon  jól 
ismerték a  házasulandó  felek  természetét,  igényeit  és vágyait. A másik család kultúrájának, 
életvitelének  a megismerésével meg  tudták  állapítani,  hogy  a  fiatalok  összeilleneke. Mivel 
hasonló társadalmi háttérrel rendelkeztek, az erkölcsi értékrendjük, a vágyaik, a törekvéseik is 
megegyeztek, ez pedig az alapja egy jó házasságnak. „Lehet, hogy a házasulandó felek között 
volt valamilyen formális érintkezés, például amikor az egyik család meglátogatta a másikat, a 
lány  esetleg  felszolgált  valamit,  miközben  a  fiú  is  ott  volt,  s  így  alkalmuk  volt  egymásra 
pillantani; de nem volt ritka az sem, hogy bizonyos családoknál a fiú és a lány nem is  látták 
egymást közelről.(…)Ez volt a bevett szokás. Mivel hasonló társadalmi hátérrel rendelkeztek, 
az  erkölcsi  értékrendjük,  a  vágyaik  és  minden  egyéb  megegyezett.  A  közösségükből,  a 
kultúrájukból  adódott,  hogy  akarnake  gyereket,  s  ha  igen,  hányat;  hogyan  fogják  a  pénzt 
megkeresni, milyen kapcsolatot alakítanak ki egymással stb. Ez az ideális állapot.” 61 

Ezzel szemben a nyugaton élő bhakták általában nem többgenerációs hívők,  tehát ők 
nem  számíthatnak  a  szülői  elrendezésre,  így  egy  autoritásuk  segítségével  bonyolítják  le  a 
párválasztást.  Ez  leginkább  azokra  a  bhaktákra  igaz,  akik  a  templomban  élnek,  templomi 
szolgálatot  teljesítenek, mert  a  kint  élő  bhaktákért  nem  tudnak  tejes mértékben  felelősséget 
vállalni  az  autoritásaik. 62  Előfordulhat  olyan  eset  is,  hogy  egy  kint  élő  bhaktának  pl.  a 
templom  president  segít  a  párválasztásban,  de  általánosságban  inkább  az  a  jellemző,  hogy 
ezek  a  bhakták  saját maguknak  rendezik  el  a  párválasztásukat. A  folyamat  innentől  kezdve 
mind a kint élő bhaktákra, mind a templomi bhaktákra nézve ugyanaz; a társulási próbaidő, a 
különböző szabályok mindenkire ugyanolyan mértékben vonatkoznak. 

Fontos  pontja  a  családos  életnek,  a  fegyelmezett  nemi  élet,  vagyis  az,  hogy  egy 
védikus  elvek szerint élő  férj csak akkor közeledjen a  feleségéhez, ha gyereket szeretne. „A 
nyugaton  jellemző  szabados,  fegyelmezetlen  nemi  élet  a  kölcsönös  kizsákmányolással 
egyenlő.  Megengedem,  hogy  kihasználd  a  testemet,  te  pedig  megengeded,  hogy  én  is 
kihasználjam a tiédet. S amíg ez a kizsákmányolás  finoman, zökkenőmentesen  folyik, addig 
azt mondják,  jó a házasság. Ez az oka annak, hogy a modern házasságok nagyon rövid ideig 
tartanak.  Egy  idő  után  az  ember  változatosságot  akar.  Jó  alaposan  kihasznált  valakit,  de 
megunta  és  „új  élményekre”  vágyik.  A  Kŗşņahívők  szerint  tehát  a  maga  valójában  kell 
tekinteni  a  nemi  életre. A  védikus  kultúrában  az  egésznek  a  gyereknemzés  a  célja. Ha nem 
terveznek gyereket, nemi életre sem kerül sor.” 63 

59  Vagyis  összevetették  a  felek  asztrológiai  képletét  és  egy  kompatibilitásos  számításból  százalék  számra 
kiadták, hogy mennyire összeférhető a két fél. 
60 Gaurānga dāsa, 2004: 152 
61 Bhaktividyā Pūrņa Svāmī, 1997: 1213 
62  Itt  szeretném  megjegyezni,  hogy  az  autoritások  feladata  a  javaslattétel,  a  kapcsolatok  moderálása,  a 
prabhuk és a mātājīk szabadságának teljes tiszteletben tartásával. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, hogy senkiben 
ne alakulhasson ki az a hamis kép, miszerint a házasulandó felek „össze vannak kényszerítve”. 
63 Vissza Istenhez, 2005/4.: 3839
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A  nyugati  országokban  élő  bhaktáknál  bevezették  a  próbaidő  fogalmát,  habár  a 
védikus  korban  nem  ismerték  ezt  Indiában.  Ez  az  időszak  egy  többéves  próbaidőt  jelent, 
amikor a  felek eleinte  ritkábban majd sűrűbben  találkoznak,  szigorúan előírt keretek között, 
egyre  jobban  kiismerik  egymás  természetét. A kapcsolat  bármikor  felbontható,  a  több  éves 
ismerkedési  folyamaton  keresztül  bármikor  bármelyikük  úgy  dönthet,  hogy  nem  akarja 
folytatni  a  kapcsolatot  és  meghatározott  időn  belül,  újból  próbálkozhatnak  egy  másik 
személlyel.  Erre  azért  van  szükség,  hogy  ne  szülessenek  rossz  házasságok,  így  ki  tudják 
küszöbölni a válást. Indiában, a védikus korban egyáltalán nem volt jellemző a válás, sőt, a nő 
haláláig követte a férjét, és még azon túl  is. 64 Ugyanis, ha egy nő megözvegyült, akkor vagy 
felöltötte a fehér sārīt és bevonult az „özvegy házba” vagy a satī, a tűzbelépés rítusával férje 
halotti  máglyájára  vetette  magát  és  még  a  halálba  is  követte  férjét  (ez  nem  számít  a 
reinkarnáció szempontjából öngyilkosságnak). 65 Semmiképpen nem házasodhatott újra, amíg 
a  férfiak  újraházasodhattak,  ha  feleségük  meghalt.  Ma  már  törvény  tiltja  a  satīt, 66  mert 
sokakat erőszakkal löktek az égő fáklyába, hogy így szabaduljanak meg a társadalom számára 
nem kívánatos személyektől, a felesleges öregasszonyoktól (Lásd: Bhāg.:1.13.58.). Ha esetleg 
mégis  sor  került  a  válásra,  a  nő  teljesen  a  társadalom perifériájára  került,  az  elvált  férfinek 
azonban kevésbé kellett számolnia negatív következményekkel. 

Magyarországon  nem  engedélyezett  a  Kŗşņahívőknek  a  válás,  de  ha  mégis 
megtörténik,  bizonyos  szankciókkal  kell  számolnia  annak  a  bhaktáknak,  aki  a  válást 
kezdeményezte.  A  válás  egy  hatalmas  sértés  a  mūrtik  irányába,  akik  előtt  maga  a  védikus 
esküvő kötetett,  ezért ha valaki  válást kezdeményezett,  akkor nem végezhet oltárszolgálatot 
évekig,  mint  pl.  pūjārī  szolgálatot,  vagyis  mūrti  imádatot.  Nem  vehet  részt  PR 
tevékenységben, nem taníthat a BHAKTIn, pontosan azért, hogy ne legyen középpontban, ne 
álljon  példaként  a  többi  bhakta  előtt.  De  ahogy  Bhaktin  Kriszti  mondta:  „Nem  arra  kell 
gondolni,  hogy  ezek  a  bhakták „feketelistára”  kerülnek,  habár  (zárt  közösségről  lévén  szó) 
mindenki  tudni  fogja  róluk,  hogy  elváltak.  Nincsenek azonban  intézményes  következményei, 
ugyanúgy folytathatják útjukat az önmegvalósítás felé, viszont sokkal jobban megnehezíti ez a 
tett a lelki életüket és fejlődésüket.” 
A tiltásokat a lelki tanítómester oldhatja fel. Egy esetleges válás után nem illik rögtön újabb 
társulást kezdeményezni egyik fél részéről sem, hanem több évet kell várni. 

A próbaidő bevezetésére azért van szükség, mert a Kŗşņahívők elképzelése szerint ma 
a  Kaliyugában  (vaskorban)  élünk,  ami  azt  jelenti,  hogy  az  ebben  a  korban  élő  embereket 
teljesen körbehálózza a  szennyezett  anyagi  világ, nem elég  fejlettek  lelkileg az emberek. A 
dharmát 67  sem  tartja  be  az  emberek  többsége,  a  bhakták  azonban  követik  ezeket  a  vallásos 
elveket.  A  próbaidőszakban  korlátozva  van  a  párok  együttléte,  és  nagyon  kell  vigyázni  a 
próbaidő alatt a párokra, 68  hogy ne alakuljon ki közöttük túlzottan erős anyagi ragaszkodás, 
ne  lángoljon  fel  közöttük  a  szenvedély,  ne  legyen  nem  kívánt  gyermekük,  ha  esetleg 
szétmennének  és,  hogy  csak  az  esküvő  után  lehessenek  egymáséi  teljesen.  Nem  ajánlott  a 
pároknak, hogy sülvefőve együtt legyenek, fokozatosan kell felépíteni a kapcsolatukat. 

64 Ezt azért tette, hogy ugyanolyan kedvező helyzetbe kerüljön következő életében, mint férje. 
65 Mint a  legtöbb  vallásban, a Kŗşņatudatban  is tilos az öngyilkosság, mivel az életünk Kŗşņától  származik,  s 
ezért  nincs  jogunk  kioltani  azt.  Ha  valaki  mégis  öngyilkosságot  követ  el,  akkor  az  az  élőlény  elhagyja 
durvafizikai testét és egy szellemtestben születik újjá. A szellemtestben való lét egy szenvedésekkel teli állapot, 
mert az élőlény lát és tapasztal mindent, (de mivel nem rendelkezik durvafizikai testtel) érzékeivel semmit nem 
tud megtapasztalni  (pl.  lát  egy  finom ételt,  érzi  az  illatát  de  nem  tudja megenni). Bizonyos  idő  után  ezek  az 
élőlények újra megszülethetnek, egy durvafizikai testben. 
66 A 19. században még létezett Indiában a satī rítusa. 
67  Dharma:  védikus  szentírások  által  javasolt  vallásos  elvek,  amelyek  az  anyagi  világban  élő  emberekre 
vonatkoznak. 
68 Mentornak hívják azt a személyt, aki felügyeli a rábízott pár társulását.
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„Ameddig  a  felek  fenntartják  irányítóélvező  mentalitásukat,  házasságuk  nem  tud 
működni. Ha mindketten úgy gondolkodnak, hogy „én vagyok az élvező”, két középpont lesz, 
két  középpont  pedig  nem  fér  össze  egymással,  ez  csak  kölcsönös  kizsákmányolást 
eredményezhet. Ezzel  szemben  a  Kŗşņahívők  Kŗşņa  köré  szervezik  életüket,  ezáltal Kŗşņa 
lesz a középpontban.” 69 

Mindezekből láthatjuk, hogy a nyugati országokban élő Kŗşņatudatúak a két rendszer 
közötti utat próbálják megtalálni. A védikus korban előírtakat semmiképpen nem tudnák egy 
az egyben betartani (ennek okaira már előbb kitértem) azonban a nyugati, érzék kielégítésre 
és  testiségre alapozott házasságot  illetve a kívülrőlbefelé haladó nyugati  társulást elítélik,  a 
szerelemről  pedig  azt  tartják,  hogy  csak  egy  múló  érzés,  amire  nem  lehet  egy  komoly 
kapcsolatot  alapozni.  Figyelembe veszik  az  asztrológiai  számításokat  és  egy  bizonyos  ideig 
tartó  próbaidő  után  megkötik  a  védikus  házasságot,  családos  életük  középpontjában  pedig 
Kŗşņa és nem a felek kölcsönös érzék kielégítése áll. 

III/3.:  Párválasztás  állomásai:  megfelelő  személy  kiválasztása; 
próbaidő; védikus esküvő 

A következő  oldalakon Ānanda Candrikā mātājī  szavait  idézném,  akivel  a Csillaghegyi 
templomban  beszélgettem.  Ānanda  14  éve  hívő,  évekig  élt  templomban,  jelenleg  a 
csillaghegyi  templomban  teljesít  szolgálatot.  Több  éve  foglalkozik  a  gŗhsthaāśrammal, 
vagyis  a  családos  élettel.  Felkészítő  előadásokat  tart  vasárnaponként  a  templomban  olyan 
lányoknak,  akik  erre  a  háztartó  időszakra  készülnek.  A  beszélgetés  gyakorlatilag  teljes 
egészében felöleli a párválasztás állomásait, Ānanda mātājī saját tapasztalatain keresztül. 

„Nőként mi nem választhatjuk ki, hogy kihez akarunk férjhez menni, mert egy nő számára 
ez egyszerűen nem tisztességes. Ha a lány „kavarja ki” magának, a férfi nem fogja tisztelni és 
a dharma is egyből csorbul. Meg kell várni, amíg valaki kiválaszt minket, vagy ha mi akarunk 
férjhez menni, akkor szólni kell az autoritásunknak. De nem állhatunk úgy hozzá a dologhoz, 
hogy azt a fiút szeretném, mert a fiú, ha tudja, hogy a lány nagyon ragaszkodik hozzá, és ha 
lelkileg  nem  elég  fejlett,  akkor  anyagivá  válhat  a  kapcsolat,  (ez  a  feltételekhez  kötött 
természetünkből adódik) kihasználó mentalitást vehet fel, és használni kezdi a lányt, mint egy 
felmosórongyot.  Általában  a  nők,  még  ha  nagyon  is  ragaszkodnak  a  férjükhöz,  finoman 
mutatják ki nekik ezt a ragaszkodást és nem úgy, hogy állandóan rajta csüngnek (mivel nincs 
is fizikális kapcsolat.) Visszafogott, kedves, tartózkodó kellemes jellemmel kell rendelkeznie a 
lányoknak,  hogy  a  fiúkban  ne  törhessen  felszínre  a  kihasználó  mentalitás,  és  hogy  mindig 
tisztelettel legyenek a feleségük iránt. 

Teljesen  rossz  hozzáállás  az,  ha  egy  nő  akar  magának  férjet  választani  a  védikus 
kultúrában.  Ha  egy  lány  azt  mondja,  hogy  én  ezt  a  fiút  szeretném,  mert  ehhez  a  fiúhoz 
vonzódom,  akkor  az  egy  prostituált  mentalitása  és  bepiszkítja  az  elméjét,  hiszen  érzelmi, 
érzéki oldalon van. Ez pedig nem megfelelő motiváció a lelki életben, mert ki  tudja, meddig 
néz ki jól és meddig fog vonzani a külseje, és aztán majd ha megöregedik, akkor ott marad a 
természete,  amivel  nem  biztos,  hogy  együtt  tudok  élni.  A  legfontosabb  ezért,  hogy 
természetben nagyon hasonlóak legyenek a felek, és olyan személyt válasszunk, akit  tisztelni 
tudunk.  A  szerelem  úgyis  el  fog múlni  egykét  év múlva,  sőt  van,  hogy már  egykét  hónap 

69 Vissza Istenhez, 2005/4: 3839



24 

múlva  vége  van,  ilyenkor  pedig  következik  a  valóság...Olyan  tehát  nincs,  hogy  egy  lány 
válasszon magának párt. 

Nyugaton  vannak  olyan  bhakták,  akiknek  a  szülei  is  Kŗşņatudatúak  és  vannak, 
akiknek nem. Az én szüleim Kŗşņatudatban vannak és igazából ez a legjobb eset. Azoknak a 
bhaktáknak, akiknek viszont a  szülei nem Kŗşņatudatosak,  ki  tudja, hogy milyen  tisztátalan 
motivációval  rendelkeznek  a  szülei,  hogy mondjuk gazdag  férjet  akarnak  a  lányuknak  vagy 
szép  férjet,  ezek  nem  tiszta  motivációk.  Mindkét  esetben  az  a  legmegfelelőbb  és 
legegyszerűbb, ha a bhakta megkeresi az autoritását, és ő segít a párkeresésben. Ilyenkor az 
autoritás  keres  egy  hasonló  természetű  fiút  a  házasulandó  lánynak,  és  amikor  talál  egykét 
„esélyest”, akkor nézik meg a horoszkópjukat, hogy melyikkel illene leginkább össze. 

A horoszkóp,  vagyis az asztrológiai  számítás, ha 75% felett van, akkor elkezdhetik a 
társulást, ha 1020304050%os akkor nem szabad belevágni a kapcsolatba. Személy szerint 
én  még  60%al  se  fognék  hozzá  a  társuláshoz.  Nekem  és  a  páromnak  is  megcsinálták  a 
horoszkópunkat,  és  akkor  kijött,  hogy  érzelmileg,  barátságban,  szolgálatban  és  nagyon 
sokféleképpen ugyanazok vagyunk. Azt mondják, hogy az asztrológia maximum 92%os lehet, 
ennél jobb eredmény nem jöhet ki. Nekünk 92% lett, de még így is sokat kell dolgozni, össze 
kell csiszolódni, meg kell ismerni a másikat, meg kell tudni, hogy hogyan működik, mint fiú. A 
horoszkóp  azt  mutatja  ki,  hogy  anyagilag  mennyire  vagyunk  hasonlóak,  mert  így  legalább 
nincs  annyi  konfliktus  és  súrlódás,  anyagi  szinten.  A  lelki  kompatibilitás  úgyis  ugyanaz, 
vagyis Kŗşņa. Ha passzol a horoszkóp, akkor szólnak az illető fiúnak, illetve fordítva, ha a fiú 
kérte, hogy egy lánnyal akar társulni, akkor  szólnak annak a lánynak. A lány nem mondhat 
nevet, hogy kivel  szeretne  társulni, de azt mondhatja, hogy  társulni  szeretne. A fiú mondhat 
nevet  is,  mert  ez  így  helyénvaló  vagy  a  fiú  is  mondhatja,  hogy  szeretne  társulni,  és  akkor 
mondanak neki néhány nevet, és ha valaki szimpatikus vagy hasonlónak tartja, akkor kéri az 
„asztrológia tesztet.” Ha ez jóra jön ki, tehát 75% fölé, akkor elkezdhetnek társulni. Viszont 
ha nem jön ki 75% fölé, akkor nem lesz megfelelő a kapcsolatuk, rengeteg konfliktusuk lesz, 
nem  fog  működni  a  barátságuk,  szolgálatban  nem  fognak  jól  összeilleni,  nem  tudják  majd 
egymást  érzelmileg  támogatni  így  az  egésznek  nem  lesz  semmi  értelme,  csak  egy  halott 
kapcsolat lesz. Volt olyan eset pl. a Kŗşņahívők között is, hogy nagy volt a szerelem és hiába 
lett csak 30% a horoszkópjuk, bele akartak menni a társulásba és a házasságba. Végül nem 
lett az egészből  semmi. Vagy egy másik eset, amikor  szintén bhakták között hatalmas volt a 
szerelem,  és  nem  figyelték  az  asztrológiát,  végül  válás  lett  belőle,  így  pedig  nem  éri meg a 
dolog. 

Ha  életünk  bármelyik  része  nem  követi  azt  a  három  fő  irányvonalat,  amit  a  sādhu 
(szent  életű  ember)  guru  (lelki  tanítómester)  és  a  śāstra  (a  védikus  szentírások)  mutatnak, 
akkor valami más,  rossz úton megyünk és nem  fogunk visszatalálni Kŗşņához. Célunk pedig 
az,  hogy  visszataláljunk  hozzá.  A  védikus  szentírások  írják  elő,  hogy  forduljunk  az 
autoritáshoz, hogy nézzük meg az asztrológiát,  és ha ezeket betartjuk, akkor  jó úton  fogunk 
járni. Mindig autorizáltatjuk a cselekedeteinket, engedélyt kérünk a lelki vezetőnktől, hogy ezt 
és ezt megtehessük,  és akkor nincsen semmi probléma.  A  lelki vezetőnk Kŗşņát képviseli, ő 
egy  fejlettebb  személy,  aki  jobban  ismeri  a  szentírásokat.  Azt  próbáljuk  követni,  amit  ő 
tanácsol.  Nagyon  fontos,  hogy  mindent  tudatosan,  a  filozófián  keresztül  kell  próbálni 
megérteni.  A  filozófia  segítségével  még  a  kéj  is  legyőzhető,  kontrollálható,  ami  pedig  a 
legfőbb veszélyforrásnak számít az anyagi világban. 

A  védikus  korban  már  12  éves  korban  férjhez mentek  a  lányok,  akik már  képzettek 
voltak a háztartásban is. A lányok ekkor jutottak ahhoz az életszakaszhoz, hogy éretté váltak 
és  megjelentek  az  első  szexuális  vágyaik  is,  ekkor  tehát  már  házasodhattak.  A  nyugati 
kultúrában semmire nem vagyunk tanítva, 30 éves korunkig tanulunk, de aztán azt se tudjuk 
mi az a fakanál. A Kŗşņatudatban nincs megszabva, hogy hány éves korban kezdjük meg a
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társulást.  Viszont  nagyon  hasznos,  ha  legalább  öt  évet  már  eltöltöttünk  Kŗşņatudatban, 70 
mert minél  idősebb a  lelki életben valaki, annál komolyabban gondolja majd a kapcsolatot. 
Én 13 évig gyakoroltam aKŗşņatudatot és utána lett ez a kapcsolatom, most 27 éves vagyok. 

Elvállaltam a gŗhsthaāśram tanulmányozását és tanítását és úgy fogtam fel, mint egy 
missziót,  mint  segíteni másoknak,  hogy  istentudatos  családi  életet  tudjanak  folytatni. Mivel 
személyes tapasztalatom nem volt a gŗhsthaāśramról ezért voltak olyan dolgok, amiket nem 
tudtam  érteni,  átérezni.  Pl.:  ha  még  sose  voltál  szerelmes,  akkor  nehéz  beszélni  arról 
másoknak, hogy ebben az állapotban is hogyan tud az ember mindig fókuszált maradni a lelki 
életben. Az autoritásom, a vezetőm,  szerette volna, ha gyakorlatba  teszem mindazt a  tudást, 
amit  a  gŗhsthaāśrammal  kapcsolatban  ez  idáig  felhalmoztam,  ezáltal  egy  jó  példaként 
szolgálhatnék a többi bhaktának. Ezért keresett nekem egy olyan fiút, akivel jól összeillek és a 
lelki  tanítómesteremmel együtt  találtak egy fiút itt Pesten, akinek hasonló természete van, és 
hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint én. Mindketten nagyon komolyan vesszük a lelki 
életet, tanultuk már korábban erről. Megnézték a horoszkópunkat és nagyon jó százalék jött ki 
belőle.  Én  ebből  semmit  nem  tudtam,  mert  Angliában  voltam,  akkor  már  hetedik  éve, 
prédikálás céljából. Ideküldtek tavaly nyáron Budapestre valami más okkal, itt töltöttem két 
három hónapot a templomban. A fiúnak megmutatták, hogy rám gondoltak. Korábban ő sem 
ismert, és azután, hogy megtudta, hogy rólam lenne szó, figyelt. Én abszolút nem vettem észre 
semmit  az  egész  dologból.  Nem  kezdte  el  csapni  a  szelet,  nem  zavart  meg,  tényleg  egy 
tisztességes  fiúról  van  szó.  Kettőnk  között  amúgy  sem  szabad  megkommunikálni  ebből  az 
egészből bármit, csak akkor, ha az autoritás már szólt mindkettőnknek, szóval olyan elő sem 
fordulhatna, hogy mi a háttérben „kavarunk”. Tisztes távolságból figyelt engem ez a fiú, hogy 
milyen vagyok, hogyan viselkedem és ezután döntött úgy, hogy szeretne velem társulni. 

Két  hónap múlva  szóltak  nekem  is,  hogy  szeretnék,  ha  társulnék  ezzel  a  személlyel. 
Eleinte hadakoztam, de végül beláttam, hogy ha nekem ez a misszióm, akkor  lehet  jobb, ha 
tényleg  tudom,  hogy miről  van  szó. Azért  hadakoztam, mert  nem gondoltam magamról  azt, 
hogy  eléggé  képesített  lennénk,  másrészt  meg  úgy  érzem,  hogy  ebben  az  anyagi  világban, 
senkiben nem bízhatok,  benne  sem,  csak azért mert  pár  éve Kŗşņahívő,  egyedül  Kŗşņában 
bízhatok. Nehéz volt bárkiben is megbízni, nem mertem rábízni magam valaki másra. Végül 
beleegyeztem.  Tiszteletet  éreztem  a  fiú  iránt, mert  soha  nem  szólt  hozzám,  nem  viccelődött 
velem,  nem  nézett  társasági  személynek,  nem  nyomult.  Tudod,  vannak  olyan  fiúk,  akik  így 
jönnek, és lazára veszik a figurát: „Ó, helló, hogy vagy, hogy ment a könyvosztás, találkoztál 
jó arcokkal?” és ez azt jelenti számomra, hogy nem néznek tisztességes személynek. Mert ha 
tisztességesnek  néznének,  akkor  az  a  tisztelet megállítaná  őket  abban,  hogy  így  beszéljenek 
velem. Egy tisztességes lány számára sértés, ha egy fiú viccelődni próbál vele. 71 

Miután mindketten beleegyeztünk a társulás megkezdésébe, következett egy 1 hónapos 
„megbeszélési időszak”, amikor megbeszéljük a szükségleteinket, amikor felfedjük egymásnak 
magunkat.  Ez  azt  jelentette,  hogy  hetente  találkoztunk  egyszer  két  órára  és  hét  közben 
telefonon beszéltünk, kb. háromnaponta. Nagyon sok olyan pont van, amit meg kell  taglalni 
egymás  között,  ilyenkor  tényleg  ki  kell  vesézni  mindent.  Megbeszéltük  azt,  hogy  hogyan 
szeretnénk  élni,  szeretnénke  gyereket  vagy  nem,  milyen  szolgálatot  akarunk,  teljes  idős 
bhaktát  akarunk  lenni  vagy  sem.  Ha  van  komoly  természetbeli  eltérés,  akkor  nem  szabad 
belemenni a kapcsolatba, mert akkor lesznek konfliktusok, és abból pedig válás következhet. A 
védikus  szentírások  szerint  tiltott  a  válás.  Hiszen  ez  egy  fogadalomtétel  Isten  előtt,  hogy 

70  „Amikor egy bhakta belekezd a lelki élet gyakorlásába, akkor az első éveket (ha teheti, legalább öt évet, ha 
nem, akkor amennyit sikerül), töltse a brahmacārī āśramában, és sajátítsa el a lemondás, valamint az érzékek 
kontrollálásának elveit. Így megszerzi a megfelelő lelki alapokat ahhoz, hogy később sikeresen fenn tudja tartani 
lelki gyakorlatát és az érzékek kontrollját a gŗhsthaāśramában is.” (Gaurānga dāsa, 2004: 151) 
71 Egy későbbi előadás során Ānanda mātājī „partylányoknak” nevezte azokat a karmīkat, akikhez minden fiú 
hozzászólhat.
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szolgáljuk azt a bizonyos személyt életünkön át. Ha felrúgjuk azt, amit megfogadtunk, akkor 
az  nagyon bűnös  dolognak  számít. Rengeteg  visszahatása  lehet  ennek a  tettnek pl.  hogy az 
illetőnek a következő házassága  is  válással fog végződni. 

A  párommal  úgy  vettük  ki,  hogy  mindketten  nagyon  egyszerűen  szeretnénk  élni  az 
életünket,  prédikálni  szeretnénk,  templomi  szolgálatot  teljesíteni  stb.  Amikor  elkezdtünk 
beszélgetni,  olyan  érzésem  volt,  mintha  már  nagyon  régóta  ismernénk  egymást,  nagyon 
réginek és mélynek tűnt a kapcsolatunk. Egy hónap múlva bejelentették nyilvánosan, hogy mi 
társulunk, így már mindenki tudott róla. Addig nyilvánosan nem beszélgethettünk egymással, 
nem szólhattunk egymáshoz. Nem találkozhattunk, csak akkor, amikor egy autoritás is ott volt. 
Ketten  megbeszéltük  a  dolgokat  és  volt  mindig  egy  harmadik,  felügyelő  személy,  akit 
mentornak  hívnak.  Ő  felügyelte  a  társulásunkat,  ha  bármi  probléma  adódott,  akkor  hozzá 
fordultunk,  illetve  tőle  kellett  engedélyt  kérni,  ha  valamit  együtt  szerettünk  volna  csinálni. 
Miközben beszélgettünk, ő 72  tette vette a dolgát. Fontos volt, hogy kettőnk között zajlódjanak 
az események, ezek a gondolatok, mert így egy nagyon mély barátság alakulhat ki belőle, egy 
mély kapcsolat. Mindketten nagyon szégyenlős természetűek vagyunk, és ha ott van még egy 
harmadik személy, akkor biztos, hogy egy kukkot sem szólunk. Nagyon fontos, hogy mindazt, 
amit  megbeszéltünk  egymás  között,  nem  adhatjuk  ki  másoknak.  Pl.  azt,  hogy  teljes  idős 
bhakták leszünk, vagy hogy itt fogunk lakni Pesten, ezeket a dogokat elmondhatjuk másoknak, 
de azt hogy épp milyen nehézségei vannak a másik személynek, azt nem, mert akkor csökkenne 
a  bizalom.  A  gŗhsthaāśram  alapja  az  alázat,  a  szolgai  mentalitás,  az,  hogy  megadjuk 
mindenkinek a tiszteletet, de nem várjuk el ugyanezt senkitől. 

Śrī Caitanyától 73 származik a következő vers: 
„Tŗnād api sunīcena 
taror api sahişņuna 
amāninā mānadena 
kīrtanīyah sadā harih” 

Magyarul  ezt  azt  jelenti,  hogy:  „Alázatos  elmével  kell  vibrálnunk  az  Úr  Szent  nevét. 
Gondoljuk  magunkról  azt,  hogy  az  úton  heverő  fűszálnál  is  csekélyebbek  vagyunk. 
Béketűrőbbnek  kell  lennünk,  mint  egy  fa,  nem  szabad  elvárnunk  semmilyen  tiszteletet,  de 
készen  kell  állnunk  arra,  hogy  minden  tiszteletet  megadhassunk  másoknak.  Amikor  elménk 
ilyen állapotba kerül, akkor lehetünk csak képesek, arra, hogy állandóan vibráljuk az Úr szent 
nevét.”  Ha  ilyen  mentalitással  rendelkezünk,  akkor  nagyon  szépen  tudjuk  énekelni  a  szent 
nevet.  A  lelki  tanítómesterem  mindig  azt  mondta,  hogy  ez  a  vers  az  alapja  a  gŗhstha 
āśramának. 

Minden kapcsolat alapjaKŗşņa, Kŗşņáé vagyunk, vagyis nem önzően gondolkodnak a 
felek, hogy most enyém ez a fiú, enyém ez a lány és használom, amire akarom. Nagy becsben, 
nagy  tiszteletben  tartják  egymást,  mint  a  mūrtiknak  a  kellékeket  az  oltáron,  úgy  bánnak 
egymással, mint Istennek egy nagyon kedves társával. Mindent bele kell adni a kapcsolatba 
100%ig magunkból, de nem várhatunk el semmit, mert ez így tiszta. Mivel feltételekhez kötött 
lelkek  vagyunk,  megbeszéltük  mi  is  a  párommal,  hogy  milyen  érzelmi  támogatásra  van 
szükségünk, hogy naponta beszélgessünk, hogy segítsünk egymásnak stb. 

A  nők  úgy  tisztelik  általában  férjüket,  mint  a  lelki  tanítómesterüket.  A  férjfeleség 
kapcsolatban az eredeti férj Kŗşņa. Kŗşņa ott van a szívünkben, de nekünk szükségünk van egy 
közvetítő személyre, ez pedig a férjünk. A férjünk olyan, mint a lelki tanítómesterünk. A régi 

72 Vagyis a mentor. 
73  Śrī  Caitanya Mahāprabhu:  Kŗşņának  azon megjelenése,  amikor  saját  bhaktájának  tünteti  fel magát.  Azért 
szállt alá, hogy az Úr szent neve közös éneklésének folyamatán keresztül az istenszeretetet tanítsa.(Kérdések és 
válaszok a Krisnatudatról, 2004: 164)
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korokban nem volt a nőknek lelki tanítómesterük, mert automatikusan a férj töltötte be ezt a 
szerepet, ő támogatta lelkileg a feleséget. A férj képviseli Kŗşņát ebben a kapcsolatban, így a 
nőnek  nagyon nagy  tisztelettel,  szeretettel,  figyelemmel  kell  lennie  a  férje  iránt, mert  akkor 
Kŗşņa elégedett lesz. Igazából mi ezt a szolgálatot Kŗşņának ajánljuk fel, a férjen keresztül. A 
férj,  mindazt  a  szeretetet,  kedvességet,  figyelmességet,  gondoskodást,  szolgálatot,  amit  a 
feleségétől  kap,  tovább  ajánlja  Kŗşņának.  „Kŗşņa  kaptam  ezt  a  szeretet,  ezt  az  ételt,  ezt  a 
szerető gondoskodást, kérlek,  fogadd el ezt a szolgálatot, mert ez a tiéd”. A férfi, ha mindig 
tovább ajánlja ezt a szolgálatot és gondoskodást Krisnának, amit a feleségétől kapott, akkor 
nem  lesz  önző  mentalitású,  és  nem  fogja  kihasználni  a  lányt.  A  lánynak  a  férjén  kívül 
mindenkivel semleges kapcsolatban kell lennie. Ha más férfiakkal is bensőséges kapcsolatban 
állna, az olyan lenne, mintha lelkileg levetkőzne előttük.  A férj pedig csak akkor tud megbízni 
a  feleségében  és  akkor  lesz  számára  a  nő  „menedék”,  ha  csak  vele  van  bizalmas  és 
bensőséges kapcsolatban. 

A  gŗhsthaāśramának  célja,  hogy  együtt  vagyunk,  barátok  vagyunk,  ragaszkodunk 
egymáshoz,  de  ezeket mind  leszámítva megtanuljuk  szeretni  Kŗşņát  is,  segítünk  egymásnak 
visszajutni Kŗşņához és ez a lényeg. Ami ehhez szükséges, azt megadjuk a másiknak. Együtt 
kell tanulnunk, hogy felfejlődhessünk arra a szintre, ahonnan visszajuthatunk Istenhez vagyis, 
és  így  kiszabadulhatunk  az  anyagi  világból.  Ha  ilyen  szálon  fut  egy  kapcsolat,  akkor  az 
tökéletes. 

A  társulás  legkevesebb  két  évig  tart,  ezalatt  a  két  év  alatt  kiismerjük  egymást.  Ha 
minden  rendben  megy,  és  még  mindig  úgy  gondoljuk,  hogy  vállalni  tudjuk  egymást,  akkor 
következik  az  esküvő.  Azonban,  ha  a  két  év  alatt  kiderül,  hogy  nem  tudjuk  egymást  kellő 
mértékben  tolerálni,  vagy  nem  tudjuk  megadni  a  másiknak  azokat  a  dolgokat,  amiket  ő 
szeretne, akkor ezt jelezzük az autoritásnak, hogy nehézségeink vannak. Ha a kommunikáció 
jó két személy között, ha megfelelő módon történt a párválasztás és nem maguknak „kavarták 
ki”  a  háttérben,  ha  az  asztrológia megfelel,  ha  a  kezdeti  egy  hónap  társulás  alatt  őszinték 
voltak,  akkor  nem  lehet  nagy  gond  és meg  lehet  oldani  a  felmerülő  problémákat. De  ha  a 
másik személy nem tud, vagy nem akar változni, akkor szólni kell az autoritásnak, hármasban 
le kell ülni megbeszélni a dolgot. Ilyenkor a társulásnak itt vége van. 

Addig lehet felbontani a társulást, amíg még nem házasodtak össze a felek. Utána pár 
hónapig,  vagy  fél  évig  nem  társulhatnak  a  felek  valaki  mással,  de  a  fél  év  leteltével  újra 
elkezdhetnek  társulni  egy  másik  személlyel,  ugyanazt  a  folyamatot  követve.  Az  autoritást 
sosem szabad kihagyni a folyamatból, mert az a kulcsa mindennek. 
Az a fontos, hogy a lányok tanítva legyenek, mielőtt elkezdenék a gŗhsthaāśramot. Én is hat 
évig  tanultam,  de  amikor  hirtelen  el  kellet  kezdeni,  azt  se  tudtam,  hogy  mit  csináljak 
hirtelen…Ha tanulod, akkor fog jönni a tudás és gyakorlatban is tudod hasznosítani. Sokszor 
az az oka annak, hogy nem működik a gŗhsthaāśram, hogy a fiúk vagy a lányok nem tanultak 
róla semmit, csak társulni akartak de nem rendelkeztek semmilyen tudással erről. 

Visszatérve az én példámra, tehát egy hónap után hivatalosan is bejelentették, hogy mi 
társulunk.  Ezután  kb.  két  hónapig  kimehetünk  együtt  könyvet  osztani,  elmehetünk  együtt 
sétálni, hetente kétszer. Mindezt csak szolidan, hogy egymáshoz szokjunk. Ez azért van, mert 
nem  akarjuk,  hogy  ha  túlságosan  szerelmesek  lesznek  a  párok,  akkor  bármilyen  fizikai 
kapcsolatba  belemenjenek,  mert  az  megbélyegezheti  a  kapcsolatukat.  A  fizikai  kapcsolat 
jelentheti  a  nemi  életet,  a  kézfogást,  az  ölelést,  a  csókot,  ezek  mind  beszennyezhetik  a 
kapcsolatot, így nálunk ilyenek nincsenek. Vigyázunk a párokra, ebben a társulási időben az a 
legjobb, ha teljesen tiszta a társulás és nincs semmilyen érintkezés. A mindennapos érintkezés 
nem  segít  a  problémák  megoldásában,  nem  ez  a  lényeg.  Plusz,  ha  eleve  van  egy  erős 
vonzalom  és  egymáshoz  értek,  akkor  a  helyzet  még  rosszabb  lesz,  megerősíti  az  érzéki
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késztetések kielégítését. A házasság után is maximum kézfogás lehet, mint fizikai érintkezés, és 
az is csak akkor, ha nagyon szükséges. 74 

Amikor  beszélgetünk  abban  az  egy  hónapos  társulási  időszakban,  akkor  is  nagyon 
fontos, hogy mindig nagyon Kŗşņatudatos  legyen az egész beszélgetés,  és ne arról  szóljon, 
hogy „jaj de belelovagolnék a napnyugtába”stb. Inkább a filozófiáról kell beszélgetni, mert 
az a lényeg, hogy a barátság kialakuljon. Kéthárom hónap múlva már többet lehet találkozni, 
együtt lenni és nincs annyira kontrollálva, viszont más a szolgálatunk így olyan szinten úgyis 
kontrollált az együttlét, hogy el kell végezni a saját szolgálatunkat, úgyhogy kb. egy óra jut a 
másikra  naponta. Akkor  napközben  beszélhetünk  telefonon. Utána  együtt  elutazhatunk  több 
napra  pl.  szülőkhöz,  ez  fél  év/1  év  után  következik  be.  Akkor  is  bemutatkozunk  egymás 
szüleinek, ha a szülők nem Kŗşņatudatosak. A kapcsolatot a szülőkkel mindenképpen fent kell 
tartani,  hogy  ne  legyen  ez  sem  problémaforrás.  Az  én  szüleim  a  Farmon  laknak, 
Somogyvámoson és elmentünk hozzájuk és ott voltunk egy órát, ekkor sem volt  lehetőségünk 
arra, hogy több napot is együtt eltöltsünk. 

Ezután már nincsenek korlátok, gondolok  itt  arra, hogy elmehetünk együtt  sétálni  és 
nem kell engedélyt kérni senkitől, de a fizikai érintkezés még mindig meg van tiltva. 
Két  év  társulási  próbaidő  a minimum,  viszont  ha  valaki  30  év  felett  van,  és  jól  működik  a 
társulása, és mondjuk gyereket szeretne, akkor már egy év után összeházasodhatnak. Viszont 
ha a hívek 30 év alatt vannak, akkor jó, ha minimum két évet várnak. De attól is függ, hogy 
valaki  hány  avatást  kapott. 75  Amikor megkapjuk  a  legelső  avatást,  akkor  kapunk  egy  szent 
nevet és egy lelki nevet. Szent név a Hare Kŗşņa mantra, a lelki tanítómestertől megkapjuk a 
képesítést, hogy szépen énekelhessük. A második avatáskor kapunk egy titkos mantrát, amit a 
mūrti  imádathoz, a  templom  szolgálathoz használunk. Csak ezzel a második avatással  lehet 
oltárszolgálatot  végezni,  ez  már  egy  komolyabb  szint.  Ha  mindkét  félnek  van  második 
avatása, akkor a társulás két év, ha viszont az egyik egyszer avatott, a másik kétszer avatott 
akkor  két  és  fél  év,  ha  egy  avatást  kaptak,  akkor  három  év.  A  lényeg,  hogy  lelki  szinten 
valahol  egy  húron  pendüljenek.  Én  14  éve  vagyok  a  mozgalomban,  a  párom  pedig  6  éve. 
Mivel  lelkiekben  eléggé  egyek  vagyunk,  ezért  nagyon  szépen  működik  a  kapcsolatunk.  Ha 
valaki még 56  év után  is nagyon elveszett  lélek  és  sehol nincs  intelligencia  szintjén, akkor 
nem kezdünk társulást. Vagy egyenlő, vagy magasabb szinten kell a fiúnak lennie, hogy tudja 
a lányt húzni felfelé, de viszont valahol meg kell egyezni természetben, mert ha nem egyeznek 
meg ebben, akkor nagyon nehéz lesz a kapcsolat.” 

III/4.. Próbaidőre vonatkozó szabályok 76 

Itt idézném Gaurānga dāsa által szerkesztett segédanyagból a „Férfiak és nők társulására 
vonatkozó etikett” című fejezetének azt a részét, ami a próbaidőre vonatkozik. 

74  „A  férj  és  a  feleség  közötti  testi  érintkezést  a minimálisra  kell  korlátozni. A  feleség masszírozhatja  a  férfi 
lábát,  de  az  ölelések,  simogatások,  csókok  nem  kedvezőek,  mert  leeséshez  vezethetnek.  A  gyermekekkel 
mindkét szülő szorosabb fizikai kapcsolatban lehet, és ez oldja a fizikai kontaktus iránti igényt.” Gaurānga dāsa, 
2004: 154) 
75  „Jobb, ha a bhakták akkor kezdenek el társulni, amikor elérték a megfelelő életkort, és már második avatásuk 
is  van. Vagy  legalább néhány  évet  eltöltöttek  a Kŗşņatudatban. Különösen  a  társulás  kezdetekor nehéz  lehet 
leküzdeni az érzelmi ragaszkodást, és az érzékek vonzerejét, de ebben segítenek azok a szabályok, amelyek a 
fokozatosság  elve  alapján  vezetik  be  a  jelölteket  a  gŗhsthaāśramába,  egy  tapasztaltabb  bhakta,  a  mentor 
irányítása alatt.” (Gaurānga dāsa, 2004: 152) 
76 Gauranga das, 2004: 153
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1.  Amikor a bhakta eldöntötte, hogy a gŗhsthaāśramában akar élni, akkor jelezze ezt 
az autoritásai felé, és ha férfi öltsön fehér ruhát! 

2.  Mielőtt  ragaszkodást  fejlesztene  ki  valaki  iránt,  beszélje  meg  autoritásaival,  és 
csak  akkor  fogjon  bele  a  társulásba,  ha  az  asztrológiai  kompatibilitás  kedvező, 
valamint a guru és az autoritások is megfelelőnek látják a dolgot. 

3.  Egy  kezdő  gŗhstha  ne  prédikálja  mindenkinek  azt,  hogy  csak  azok  az  őszinték, 
akik  társulnak,  és  beismerik  a  ragaszkodásukat,  míg  a  brahmacārīk  mind 
képmutatók! 

4.  A társulást a kijelölt helyen és körülmények között végezzük, és ne zavarjuk meg 
más  lemondását  azzal,  hogy  mindenhol  együtt  mutatkozunk,  és  egymással 
foglalkozunk! 

5.  Próbáljunk  minél  mélyebb  kapcsolatot  kialakítani  a  mentorunkkal,  (akik  ideális 
esetben egy házaspár,  így a mātājī  tanácsot kérhet a  feleségtől, a prabhu pedig a 
férjtől)! 

6.  Ne aludjunk együtt, ne utazzunk el több napra a menyasszonyunkkal együtt, amíg 
meg  nem  volt  a  védikus  esküvő.  A  dharma  szerint  csak  ezután  szabad 
összeköltözni! 

7.  Ne  halmozzunk  fel  túl  sok  anyagi  dolgot,  amíg  āśramában  lakunk,  mert  ez 
zavarhatja a többiek életét. 

8.  Ne beszélgessünk másokkal, főleg brahmacārīkkal a családi ügyeinkről! 
9.  A  kapcsolat  alapja  a  bizalom  és  a  felelősségvállalás. Ha  nem  érezzük  azt,  hogy 

tökéletesen  bízhatunk  a  partnerünkben,  vagy  kölcsönösen  felelősséget  vállalunk 
egymásra, akkor ne erőltessük az esküvőt! Jobb, ha nincs házasság, mint egy rossz 
házasság! 

10.  Csak akkor döntsük el a házasságot, ha mindketten biztosak vagyunk abban, hogy 
le tudjuk élni az életünket egymással! 

11.  Lehetőség szerint ne zaklassuk a gurunkat a házassággal kapcsolatos kérdésekkel, 
hanem ezekben bízzuk magunkat a mentorra! 

III/5. A védikus esküvő 

Beszélgettünk Ānanda Candrikā mātājīval a védikus esküvőről  is, azonban erről még 
neki  sincs  túl  sok  személyes  tapasztalata.  „A  védikus  esküvőnek  van  egy  meghatározott 
menete, egykét órás szertartásról van szó. Különböző fogadalomtételek hangzanak el, hogy a 
nő mindig követni fogja a férjét, hogy jóbanrosszban együtt lesznek, nem hagyják el egymást, 
nincsen  válás.  Ezt  követi  a  tűzáldozat,  ami  szentesíti  az  esküt.  Ha  az  áldozatot  Kŗşņának 
szánják,  akkor  ki  tudnak  majd  szabadulni  a  karma  fogságából.  Az  áldozat  azzal  a  tettel 
egyenlő, amit azért teszünk, hogy örömet okozzunk Kŗşņának, az a tett, ami tetszik Neki, amit 
előír, hogy elvégezzünk.(…) A mūrtik is jelen vannak. Téglából építenek egy kisebb medencét, 
amibe  fadarabokat  aprítanak  fel,  olajjal  lelocsolják,  meggyújtják,  alulra  mandalákat 77 
rajzolnak,  a  párok  pedig  ghít, 78  gabonát  dobálnak  bele,  ezzel  szentesítik  az  esküjüket. 
Jellemző ilyenkor, hogy a ruhájukat összekötik ezzel szimbolizálva azt, hogy sosem lehet őket 
szétválasztani. Így maradnak egész nap, így fogadják majd a jókívánságokat is. Áldást kapnak 

77 Mandala: vallásos tartamú ábrák, szimbólumok. 
78 Ghí: tisztított vaj
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a  szülőktől,  illetve  a  jelen  lévő  bhaktáktól.  A  pár  hét  lépést  tesz  meg  a  mūrtik  irányába, 
minden  lépésnél  egyegy  imát  mondanak  el.  A  nők  nehéz  selyemből  készült  piros  sārīt 
viselnek,  hennával  kifestik  kezüket,  lábukat,  hajukba  virágokat  tesznek,  rengeteg  ékszerrel 
díszítik fel őket. A férfiak selyemdhotīt hordanak. Mindkettőjük nyakába virágfüzért tesznek. 
(…)Mielőtt  elkezdődne  a  lakoma,  az  ifjú  pár  a megjelentekkel  együtt  a  tehenészetbe  vonul. 
Sárgarépával  és  szeletelt  almával  kínálják meg a  jószágokat:  a  gondoskodás  jelképei  ezek. 
Így fognak ők is gondoskodni egymásról.” 

A védikus  esküvő (eredetileg)  felbonthatatlan,  jelentőségét bizonyítja, hogy a mūrtik, 
vagyis Kŗşņa templomban imádott formája előtt tesz fogadalmat a pár. Maga a szertartás elég 
összetett  és  komplex,  rítusainak  leírására,  elemzésére  és  értelmezésére  pedig  majd  egy 
következő  terepmunkám  folyamán  fogok  vállalkozni.  A  csillaghegyi  templomban  nemrég 
tartották  Kamsāri  prabhu  esküvőjét,  amire  én  is  hivatalos  voltam,  de  sajnos  egyéb 
elfoglaltságaim miatt nem tudtam részt venni rajta. Jövőbeli kutatásaim során tervezem egy, a 
Krisnavölgyben  megrendezésre  kerülő  védikus  esküvőn  való  részvételt  és  annak 
antropológiai módszerekkel való elemzését és részletes bemutatását. 

III/6. Szerelemfelfogás 

Visszautalnék a beszélgetés azon részére, amikor a szerelem szóba került: „A szerelem 
úgyis el  fog múlni egykét év múlva, sőt van, hogy már egykét hónap múlva vége van(…)”. 
Ānanda  mātājī  egyszer  sem  említett  a  beszélgetés  alatt,  hogy  a  szimpátián  vagy  a  mély 
barátságon  túl  bármilyen  más,  esetleg  testi  vonzalom  kialakulhat  közötte  és  párja  között. 
Egyértelmű  volt  számomra,  hogyha  megkérdeztem  volna  tőle,  vajon  szerelmese,  válasza 
„nem” lett volna. Ez valahol a Kŗşņahívők szempontjából még pozitív is, mert az az anyagi 
kapcsolat,  amit  mi  szerelemnek  hívunk,  az  ő  szempontjukból  csak  egy  testiségen  alapuló 
érzék  kielégítés.  A  ŚrīmadBhāgavatamban  ezt  olvashatjuk:  „Ebben  a  világban  az  ún. 
szerelem nem más, mint szexuális elégedettség.” (Bhāg. 4.25.41.) 

„Ebben  a  világban,  vagyis  a  modern  világban  a  „modern”  ember  a  Krisnahívők 
szerint nem tesz mást, mint a porban csúszva megalázkodik, hogy kielégíthesse az érzékeit  s 
ezt  még  nevetséges  módon  dicsőségesnek  is  tartja.  Lélektelenül  beleveti  magát  a  pénz,  a 
luxus, a hatalom, és az érzékkielégítés utáni hajszába. A kéj, a mohóság és a düh kívánatos 
tulajdonságokká váltak, sőt elválaszthatatlanok a modern nőtől és férfitól. A „modern” ember 
a szex és az erőszak világban él.” 79 

Bhaktin  Krisztivel  beszélgettünk  a  szerelemről,  aki  így  fogalmazott:  „Az  anyagi 
világban  lévő  szerelem  teljesen  az  érzékkielégítésen  alapszik.  A  párkapcsolatok  futóak, 
rövidek,  lényegük,  hogy mindig  saját  magunkat  helyezzük  a  középpontba.  A  „szerelem”  se 
szól másról, csak arról, hogy saját magunkat szeretjük. A valóságban nem létezik klasszikus 
értelemben  vett  szerelem,  mert  az  igazi  szeretet/szerelem  az  Isten  felé  irányuló, 
transzcendentális  szeretet.  Amit  az  anyagi  világban  tapasztalunk,  az  csak  egy  illúzió.  Ha 
jobban  megnézzük  a  mai  párkapcsolatokat,  miről  szólnak,  mi  a  céljuk?  Csak  az  érzék 
kielégítés,  csak az, hogy saját örömünkre szolgáljon a másik fél. pl.:  egy nő a pénzéért  van 
együtt egy férfival, a férfi pedig azért, mert a nő szexuálisan kielégíti. De, még ha nem is ilyen 
szélsőséges  példákat  nézünk,  akkor  is  láthatjuk,  hogy  kifinomult  szinten  is,  de mindig  arról 
van szó, hogy hozzám érjen vissza az öröm, hogy nekem legyen jó. Nálunk a központi helyet 
Kŗşņa foglalja el. Ezért a szerelem nálunk barátságot, egy jó baráti kapcsolatot jelent. Nem a 
kihasználó mentalitást vesszük fel, hanem Isten szolgáiként nézünk egymásra. Pontosan ezért 

79 Bhaktivikāsa Svāmī, 2000: 1516
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nem akarunk a másiknak fájdalmat okozni, nem akarunk a másiknak rosszat és  tudjuk, hogy 
ha örömet okozunk a másiknak, akkor Kŗşņának is örömet okozunk. Az erőszakmentesség azt 
is jelenti, hogy a házastársamnak nem okozok aggodalmat.” 
Bhakta  Norbi  szerint:  „A  szerelem  azt  jelenti,  hogy  két  ember  finomfizikai  és  durvafizikai 
szinten kielégíti egymást, ami miatt erős ragaszkodás alakul ki közöttük. Azért ragaszkodnak a 
másikhoz, mert örömöt kapnak tőle, igazából az örömhöz ragaszkodnak. Még ha úgy is tűnik, 
hogy  a  szerelem  látszólag  önzetlen  dolgokra  ösztönöz  minket,  ez  is  csak  azért  van,  hogy 
megtartsuk  a  saját  örömünk  forrását.  Egy  idő  után  ez  az  érzés  elmúlik  és  vagy  marad  a 
barátság, a szeretet, vagy elválnak a felek.” 

A  Kŗşņahívők  „szerelemdefiníciója”  szerint  tehát  klasszikus  értelemben  vett 
szerelem nem létezik. Az a szerelem, amit mi annak hívunk csak az érzékek kielégítése és a 
másik  testének  a  kizsákmányolása,  amíg  náluk  a  „szerelem”(ha  létezik  egyáltalán  ilyen 
kategória) egy elmélyült barátságot, tiszteletet jelent, amely a házasságban élő feleket egymás 
kölcsönös  segítésére  ösztönzi.  Egy  alapvető  vonzalomra  szükség  van,  de  ez  az  alapvető 
vonzalom  nem  egyenlő  azzal  az  érzéssel,  amit  mi  szerelemnek  hívunk.  Alapvető 
vonzalomként ugyanis nem a testi, külső vonzalomra gondolnak, hanem arra, hogy a  férfi  a 
védelmező, a nő pedig tiszteletteljes viselkedésével kelt vonzalmat a másik félben. 

Mindezek a „standard”ek mellett úgy érzem, hogy nagyon nehéz egy olyan szerelem 
definíciót alkotni, amelyet minden Kŗşņahívő teljes mértékben elfogad. Vannak pl. olyanok, 
akik  azt mondják,  a Kŗşņatudatban  is megtalálható  valamennyire  a  szerelem,  vannak,  akik 
szemében egy  egyértelműen elutasított  értékként  jelenik meg,  nincs egyöntetűség. A kérdés 
alaposabb kifejtéséhez további kutatások folytatása szükséges. 

IV.Összegzés 

IV/1. Korlátozás, szabály: leszűkített út Kŗşņa felé 

A  Kŗşņatudatú  szerzetesek  életének  azon  területe,  amivel  a  tanulmányomban 
foglalkoztam  sajátos  módszerekkel  elhatárolódik  a  külvilágtól,  éppen  ezért  az  ezzel  való 
összeütközés  viszonylag  jól  kikerülhető. Mivel  az  egész  rendszer,  vagyis  az  indiai  kultúra 
nem rendelkezik mély gyökerekkel  se Magyarországon,  se más Nyugat európai országban, 
észlelhető  egyfajta  kulturális  szakadék,  amelynek  áthidalására  köztes  megoldásokat  kellett 
találni. Ugyanis  a  hazánkban élő  híveket, nap, mint  nap nem az  indiai,  hanem egy Nyugat 
európai,  modern  civilizáció  veszi  körül,  azonban  az  életvitelük  és  mindaz  a  zárt  és  merev 
rendszer, ami alapján gondolkoznak, Indiában keletkezett. Ezért, hogy a Kŗşņatudat életképes 
maradjon Magyarországon,  és,  hogy megőrizze  híveit,  bizonyos  fokig  kompromisszumokat 
fogadott el. Elég, ha pl. a társulás, vagyis a próbaidő bevezetésére gondolunk. 

A  szabályokon  belül  két  csoportot  különböztethetünk  meg:  tiltó  szabályokat 
(korlátozásokat) és a pozitív irányú szabályokat. Mindkét csoportnak, és az etikettnek nagyon 
fontos  szerepe  van  a  közösségen  belül,  mert  megfogalmazódik  benne  a  vaişņava  kultúra 
lényege (visszatérés az eredeti állapotokhoz, azaz visszatérés Istenhez) és a közösséghez való 
tartozás  élménye  is.  Ānanda Candrikā mātājī  így  fogalmazott:  „Minden  szabály,  a  dharma, 
Kŗşņától származik. A dharma, maga Kŗşņa.  A szabályokon keresztül is Rá emlékezünk, csak 
így tudunk „benne lenni” a nap 24 órájában a Kŗşņatudatban.” Éppen ezért kell a legapróbb 
szabályokat is betartani a híveknek, hogy mindig Kŗşņára tudjanak emlékezni.



32 

Ahogyan erről már korábban írtam, a Kŗşņahívők szemszögéből a korlátozásokat úgy 
kell  felfogni,  mint  „a  természetes  állapotokhoz  való  visszatérést”.  A  korlátozások  egy 
leszűkített  utat  jelentenek Kŗşņa  felé,  és  arra  szolgálnak,  hogy  a  hívek  ne merüljenek  el  az 
anyagi  világ  romlottságában  és,  hogy  ezen  szabályok  és  korlátozások  betartásával  minél 
hamarabb  visszatérhessenek  eredeti  állapotukba,  a  lelki  világba,  Kŗşņát  örökké  szolgáló 
lélekként. 80 A hívők célja  tehát  nem az,  hogy  lefelé haladjanak, hanem  felfelé,  a  lelki  világ 
felé,  a  tiltó  szabályok  lényege  pedig  az,  hogy  megvédjék  a  bhaktákat  a  lefelé  húzó 
cselekedetektől. 

A  pozitív  irányú  szabályok  azért  fontosak,  mert  azokra  a  szokásokra  mutatnak  rá, 
amelyekkel a bhaktáknak a  lelki világban úgyis szembesülniük kell majd. A védikus kultúra 
és  az  ehhez  kapcsolódó  etikett  egyenlő  azzal  a  lelki  kultúrával,  amely  a  lelki  világban 
uralkodik. Egyrészről tehát azért szükséges már az anyagi világban elsajátítani ezt az etikettet, 
mert a  lelki  világban  is ez uralkodik, és úgy  nem  léphetnek a bhakták  a  lelki  világba, hogy 
nincsenek tisztában ezzel. Másrészről pedig, hitük szerint megtisztítja őket, és pozitív hatással 
van a lelki életükre, már itt az anyagi világban is, ha az etikettet és a szokásokat elsajátítják és 
gyakorolják.  Pozitív  irányú  szabály  pl.  hogy  a  prasādam  elfogyasztása  közben  a  bhakták 
sorokban ülnek a  földön és egyes bhaktát osztják az ételt, hiszen a  lelki világban  is hasonló 
módon zajlik a prasādam elfogyasztása. 

Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy a Kŗşņahitnek nem egyértelmű feltétele a 
felsorolt alapelveknek való teljes megfelelés, mert ahogy Īśvara Kŗşņa prabhu (aki a közösség 
kommunikációs  „szakembere”  és  PR  tevékenységek  felelőse)  fogalmaz:  „Bárki  hihet 
Kŗşņában,  és  énekelheti  az  Ő  szent  nevét,  bármilyen  életkörülmények  között  éljen,  és 
bármilyen szokásokat tartson fenn. Az egyházunkon belül sokkal több olyan hívő van, aki nem 
eszerint a magas erkölcsi nívó alapján éli az életét. És a legtöbb embertől ez nem is várható 
el. A legfontosabb, hogy a lelki életet gyakorlók érezzék, hogy a Kŗşņatudat ad az életükhöz 
valami  lényegeset,  nem  pedig  elvesz  tőlük.  A  lelki  érettség  és  a  lelki  tapasztalatok  egy 
bizonyos fokán a felsorolt alapelvek könnyen elfogadhatóak, és maguk a bhakták érzik segítő 
hatását a lelki életükben. Azonban ha valaki nem érett, vagy felkészült rá, akkor nem várható 
el tőle az ezeknek való megfelelés. A templomainknak a célja, hogy ott élve igyekezzünk minél 
jobban megközelíteni  a  védikus  ideálokat,  amennyire  ezt  a modernkor,  a  saját  feltételekhez 
kötöttségünk,  illetve  a  környező  kultúra  lehetővé  teszi.  Ez  segítség  nekünk,  ugyanakkor 
iránymutató példa a környező társadalom számára is. Vannak például versenysportolók, és ez 
segít  a  társadalomban  sport  étoszának a megteremtésében. Ugyanakkor  nem  lesz mindenki 
élsportoló   de a  versenyzők  láttán eszébe  juthat, hogy "nekem is mozognom kéne  legalább 
valamit". Valahogy így reméljük mi is, hogy a Kŗşņa által adott védikus elvek megközelítése a 
tágabb  környezetünk  számára  is  valamiféle  ösztönzést  jelenthet  az  erkölcsösebb  és  Istennek 
tetszőbb élet gyakorlására.” 

IV/2. A kutatás folytatása 

Úgy gondolom,  hogy  a  téma  rendkívül  sokszínű  és  egyén  specifikus  is,  éppen  ezért 
rengeteg új megközelítési módból  lehetne újabb vagy hasonló kérdésköröket vizsgálni,  ilyen 
pl.  a  lelki  élettől  eltávolodott  bhakták  kérdésének  vizsgálata;  gyereknevelés;  a  szerelemhez 
való  viszonyulás;  családos  élet  egy  „kinti”  bhakta  szemszögéből  összehasonlítva  pl.  egy 
Somogyvámoson élő Kŗşņahívő család életével. Emellett érdemes lenne azokat a különleges 

80 A jóság kötőerejében lehet továbblépni erre a lelki szintre.
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eseteket is részletesebben megvizsgálni, amikor a párválasztás eltér, vagy bizonyos mértékig 
módosul attól a jól behatárolt kerettől, amit felvázoltam a tanulmányomban. 

Kutatásom folytatásaképpen egy árnyaltabb és komplexebb képet szeretnék formálni a 
hazánkban  élő  Kŗşņahívők  kultúrájának  e  területéről,  így  egyrészt  a  párválasztás  utolsó 
állomásának,  vagyis  a  védikus  esküvőnek  a  kulturális  antropológia  eszközeivel  való 
bemutatását és elemzését tervezem. Másrészt, egy, a Krisnavölgyben, azaz Somogyvámoson 
végzett hosszabb terepmunka által  lehetőségem nyílna azon különbségek vizsgálatára, amely 
a szerzetesek és a kint élő hívek párválasztási módszereiben, a családos életben és az etikett 
gyakorlatba ültetésében jelennek meg. 

A  Krisnavölgyben  végzett  terepmunka  után  az  indiai  Mayapurban  (Kalkuttától 
északra, a Gangesz partján fekvő, főleg nyugati hívek által lakott zarándokvárosban) tervezek 
3 hónapos összehasonlító kutatást. Az  indiai kutatás érdekessége, hogy az  szintén a  nyugati 
világ  Kŗşņahíveire  vonatkozna.  Ezáltal  a  hosszabb  távú  kutatásom  egy  új  dimenziót, 
kérdéskört  is  kapna:  hogyan  valósul  meg  a  nyugati  hívők  által  öntudatlanul  Indiába  vitt 
kulturális tudás és a helyi szokások párbeszéde? A kultúrák összefonódásának igen tág témái 
miatt a kapcsolódási pontokat a párválasztási szokásokra és a vonatkozó etikettre szűkíteném. 
Az  indiai  terepmunka során a magyarországi kutatás  folytatásaként arra keresném a választ, 
hogy  miképpen  kommunikálják  kifelé  a  nyugati  hívek  öntudatlanul  a  magukban  hordozott 
gondolkodásbeli,  kulturális  különbségeket,  milyen  hatással  van  rájuk  az  indiai  kultúra 
„közelsége”, az indiai közeg. 

Véleményem és olvasmányaim szerit az indiai tradíciók erősen átalakulnak, változnak, 
egyre  kevesebben  vetik  magukat  alá  a  (tanulmányomban  korábban  felvázolt)  párválasztási 
eljárásnak. Elképzelhető, hogy a Mayapurban élő és oda nagyszámban érkező nyugati hívek 
tartják  fenn  legkövetkezetesebben  az  eredeti,  védikus  hagyományokat?  Lehetséges  az,  hogy 
Mayapurban  az  odaérkező  nyugati  hívek  számára  megteremtett  nyugati  életkörülmények 
vezetnek el  Indiában  a  hagyományőrzéshez?  Indiai  terepmunkám során ezekre a kérdésekre 
keresném a választ, a magyarországi tapasztalataim tükrében. 

A  kutatás  folytatását  az  a  tény  is  indokolja,  hogy  témaválasztásommal  egy  olyan 
területet vizsgálok, amely még feltáratlan a hazai Kŗşņatudattal foglalkozó szakirodalomban. 

IV/3. Zárszó 

Pár hete éreztem először, hogy  láthatatlanul, de belém  ivódott valami ebből az egész 
„krisnásságból”, sikerült valamennyit magamévá  tennem abból az alázatból, önzetlenségből, 
tiszteletből, szolgai mentalitásból, amivel ők nemcsak felém, hanem minden más élőlény felé 
fordulnak.  „Ahogy  Margaret  Mead  egyszer  megjegyezte,  az  antropológiának  informátorai 
vannak, és nem tanulmányozott alanyai. Az emberek tanítanak minket.” 81 Ennek a láthatatlan 
tanításnak mostanában éreztem először az eredményét, ami új erőt adott témám folytatásához 
és további kutatások végzéséhez. 

Terepmunkám  kezdetekor  az  a  cél  lebegett  a  szemem  előtt,  hogy  a  leginkább 
tudatlanságból  fakadó  előítéleteket  megpróbáljam  tanulmányommal  szertefoszlatni,  s  a 
kulturális  antropológia  módszereinek  alkalmazásával  bemutassam  a  Kŗşņatudatú  hívők 
életének egy olyan szeletét, amelyről a külvilág rendkívül keveset tud. Ahogy haladtam előre 
a kutatásban, arra a megállapításra jutottam, hogy az erre a témára vonatkozó magyar nyelvű 
irodalom  eléggé  szegényes.  Így  most,  egy  féléves  terepmunka  vége  felé  próbálom  magam 
abba az illúzióba ringatni, hogy tanulmányom nem vált öncélúvá és a kutatott közösségemnek 

81 Duranti 2001: 40
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is  hasznára  fog  válni,  ezzel  pedig  egy  bizonyos  szinten  két  irányba  indíthattam 
kommunikációt: kifelé, a külvilág számára és befelé, kutatott közösségem felé is.
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A szanszkrit szavak kiejtési útmutatója 

A szanszkrit szavakat a diakritikus jelekkel bővített írásmód szerint írjuk át latin betűs 
formába, ami lehetővé teszi az olvasó számára a szavak helyes kiejtését. 

A magyartól eltérően jelzett magánhangzók kiejtése: 

•  „ā” – mint á az akác szóban; 

•  „ī” – mint í az így szóban; 

•  „ū” – mint az ú a húz szóban; 

•  „ŗ” – mint a ri a karika szóban; 

•  „ļ” – mint az l és a ri együtt; 

•  „e” – mint az é az élet szóban; 

•  „o” – mint az ó az óra szóban. 

A magyartól eltérően jelzett mássalhangzók kiejtése: 

•  „ţ” – mint a t a tető szóban; 

•  „ţh” – mint a t és a h együtt; 

•  „ņ” – mint az n a hinne szóban; 

•  „c” – mint a cs a cserép szóban; 

•  „ch” – mint a cs és a h együtt; 

•  „j” – mint a dzs a lándzsa szóban; 

•  „jh” – mint a dzs és a h együtt; 

•  „y” –mint a j a jég szóban; 

•  „ś” – mint az s a német sprechen szóban; 

•  „s” – mint az sz a szellő szóban.
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