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Ökológiai elvek a régi 
Indiában

Az ókori Indiában az árják honfoglalását a dravida 
kultúra előzte meg. Ma a dravidák emlékeit csak Dél- 
India némely államában találhatjuk meg. A Ceylon
hoz legközelebb eső Délkelet-indiai Tamil Nadu a 
dravida kultúra legfontosabb lelőhelye, amelyet a 
tamil városokban rendszerint megtalálható templo
mok jellemeznek.

A dravida templomok alapvetően különböznek a 
klasszikus indiai templomok építészeti stílusától, 
ami Északon figyelhető meg elsősorban. Igazi épí
tészeti remekművek ezek, sok-sok érdekes megol
dással. A központi szentély (a sanctum sanctorum), 
tetején több emelet magas piramisszerű torony áll, 
ami vimana néven ismert. A belső szentélyhez egy 
vagy több boltíves kapubejáró vezet, ezek a 
mandapamok. A szentély körül nagyszámú belső 
udvar, beugró és víztartó medence, ciszterna talál
ható. Sok templomegyüttes egy hatalmas fedett 
csarnokkal is rendelkezik, melyet általában az ezer 
oszlop csarnokának hívnak, noha ritkán áll valóban

Tiruvannamalai, a  N agy tem plom  látképe

ezerből: az egyik legnagyobb és legszebb dravida 
templom, a Madurai városában magasodó Shree 
Meenakshi templomnak is „csak" 997 oszlopa van.

Az egész komplexumot magas templomfal veszi 
körbe, amelynek a világ négy égtája felé nyíló négy 
bejárata van, Ezek fölött gigantikus bejárati tornyok, 
úgynevezett gopuramok emelkednek. A négyszög
letes alaprajzú, piramisalakú tornyok az épületegyüt
tes legmagasabb és legjellegzetesebb összetevői. 
Sokszor 50 m-nél is magasabbak és teljesen bebo
rítják a gondosan megfaragott kőszobrok. Falaik 
kifejezetten nyüzsögnek az istenek, démonok, ha
landók és állatok ábrázolásától: hű képei a zsúfolt 
indiai városoknak. A szobrok ráadásul a klasszikus 
görög szobrokhoz hasonlóan, eredetileg ki voltak 
festve és a színezésből sok látszik ma is.

A tamil nyelvben van egy régi szólás: Ne lakj olyan 
helyen, ahol nincs templom. Kézenfekvőnek tűnik, 
hogy a mondás vallási eredetű. Annak azonban, 
hogy a dél-indiai városok miért alakultak ki olyan 
jellegzetes törvényszerűséggel a dravida templo
mok körül, van egy másik, érdekes és mai ismere
teink birtokában is meglepő megközelítése.

Indiai tudósok egy csoportja úgy érvel, hogy a 
templomok környékére vonatkozó települési elvek 
és egyes rítusok eredete nagyon is gyakorlati meg
fontolásokon alapult és bizonyos technológiai elvek 
tudatos alkalmazását jelentette az emberek egész
sége érdekében. Némi túlzással azt mondhatnánk, 
hogy a környezetbarát, ökológiai elvek korai alkal
mazásának példái. Vallási törvények egészségügyi 
vonatkozásai egyébként nem ritkák más vallások 
esetében sem.

A dravida templomok építőanyaga sokezer tonna 
kemény gránit. Ez az építőanyag igencsak időtálló
nakbizonyult, hiszen hosszú évszázadokon át dacolt 
a trópusi nappal, monszunesőkkel, homokot sodró 
heves szelekkel, viharokkal. A gránit kiválasztásá
ban azonban egy másik ok is közrejátszhatott.

A templomok tornyai lépcsőzetesen keskenyülő 
formában épültek. A lépcsőket alkotó gránitkövek 
elnyelik a napsugarakat, majd bizonyos idő után, 
mikor hőmérsékletük meghaladja a környezetét, 
kisugározzák azt. Ez rendszerint éppen a nap leg
melegebb szakában következik be. A kisugárzott hő 
felfelé emelkedik és minden egyes lépcsőfokon maga 
előtt tolja az onnan kisugárzó hőt tartalmazó légtö
meget. Ily módon egy felfelé irányuló légáramlat jön 
létre. Miután a templomok keleti tájolásúak, szívóha
tás keletkezik a torony alján, ami a Kelet felől érkező 
hűvösebb levegőt maga felé vonja. Közösségi sza
bályok tiltják, hogy a templom előtti főutcát beépít
sék, ezért itt végigáramlik a levegő és a napenergia 
segítségével kezdetleges klímaberendezés alakul 
ki. Mivel Tamil Nadu Délkelet-lndiában fekszik a 
tengerpart mentén, a fő szélirány itt az év nagy 
részében északkeleti, amelyet a hajósok kereske
dőszélnek hívnak. A városok és templomaik meg
felelő tájolásával elérhető volt, hogy a templom, mint 

óriási ventilátor, az egész várost átszellőztesse, 
inden templomtorony előtt víztartály áll, amely 

nem csak rituális mosdásra szolgál. A vízfelületnek 
erős a párolgása. Körülötte banyanfákat, kókusz
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pálmát telepítenek, melyek lombozata oxigénnel 
dúsítja a templomjárók által belégzett levegőt, míg a 
vízfelület vízgőzt termel és így emeli a száraz szél 
nedvességtartalmát. A templomtornyok alatti átjáró 
tehát hitéleten túli fizikoterápiás kezelésnek is beil
lik. Még demokráciából is kapunk egy leckét, a vallás 
ugyanis azt is tiltja, hogy a templom külső falánál 
magasabb ház épüljön a templomváros területén: 
így a jótékony fuvallat egyformán átszellőztet min
den házat, semmi sem állja útját. A házak ezáltal a 
nyári melegben kevésbé forrósodnak fel, télen pedig 
kevésbé hűlnek le.

A templomok villámhárító szerepet is betöltenek. 
Az épület konstrukciója olyan, hogy lehetővé teszi a 
nagy feszültség elvezetését. A város legmagasabb 
építményének tetején hét vagy kilenc, aranyleme
zekkel borított rézsisak található. Vidéken a nyári 
viharok a száraz, homokszemcséket hordozó szél
ben sokkal veszélyesebbek, mint általában, mert a 
porrészecskék növelik az ionok számát és így a 
feszültségkülönbséget. A 30— 40.000 V erejű villám 
először a torony sisakjaiba csap bele, amelyek há
rom úton vezetik el energiáját.

A hegyes csúcsokon a levegő részecskéi maguk 
is ionizálódnak és ez a folyamat energiát igényel. 
Ezenkívül a villám energiájának egy resze, amely 
fénnyé alakul, az aranylemezekről mint egy tükörről 
visszaverődik a levegőbe. Az alatta fekvő réztáblák, 
a sisak tulajdonképpeni anyaga, igen jó elektromos 
vezetők. A sisak belsejében különlegesen kezelt 
gabona van felhalmozva, ami viszont rossz vezető. 
A hőenergia nagy részét ezért a réztáblák nyelik el, 
de továbbadni csak egy irányban tudják: kifelé. így a 
környező levegő felmelegszik és felszáll, helyére 
hideg tolul és a felgyülemlett hő így hamar átadódik: 
a sisak körül melegíti a levegőt.

Aki betartja az összes előírást, ami egy vallásos 
hindunak természetes kötelessége Tamil Naduban, 
hosszú, boldog életre számíthat —  mondja G. Vait- 
hilingam professzor, a madrasi Murugappa Műszaki 
Főiskola rektora. Szerinte a rituális mosdás egész
ségügyi célokat szolgál. Belépés előtt a templomi 
ciszternákban a test szabad részeit kell megmosni: 
kezet, lábat, arcot. Ez felhígítja a bőr mikroflóráját. A 
baktériumok egy része így járás közben a sziklapad
lón marad. Napközben a Nap sugarai 60 C fokra is 
felforrósíthatják a köveket, ami elpusztítja a bakté
riumokat: ez a fertőtlenítés kétezer éves módszere.

A hívőknek egy kiadós kirándulásnyit kell sétálni 
a tornyokat összekötő kerengőkön, a templomud
varban. Ez a séta közismert előnyös hatásait azzal 
fokozza, hogy a frissen mosott testfelületet a kör
nyezetnél egészségesebb levegő éri, a már említett 
okokból pára- és oxigéndúsabb levegőt lélegeznek 
be a sétálók.

A professzor szerint a templomok egészséges 
atmoszférája elősegíti a hosszú életet és a koncent
rált agyműködést is. Hogy hogyan? A válasz a 
szertartások sajátosságaiban keresendő.

A hindu gondolat alapján az agy, az elme gyakor
lása képessé tesz teremtő, alkotó munka jobb vég
zésére. Az agyműködés serkentése a templomba 
járás és imádkozás fő célja. Amikor a hívők hosszabb

zarándoklatra készülnek a Palani, Tirupathi vagy 
Lyappa templomokba, előtte testüket és elméjüket 
egyaránt felkészítik a hosszú útra és maguk jobbí
tására. Már indulás előtt 30— 40 nappal naponta 
kétszer elvégzik az imarendet, reggel is és este is, 
fürdés után. Elméjükből igyekeznek minden rossz 
gondolatot elűzni, s azt spirituális imák, a bajan-ok 
ismételgetésével foglalják el, esetleg vallásos köl
teményeket mondanak fel, hogy nyugodt, derült, 
higgadt hangulatba kerüljenek.

A templomban a személyzetnek a hívő céljainak 
legmegfelelőbb állapotban kell tartania a szentélyt. 
A legbelső szentély teteje tiszta aranylapokkal bur
kolt, amelyek a rájuk eső napfény melegének 60%- 
át visszaverik. A vastag kőfalak szintén elvezetik a 
hőt. Az istenek képmásaira öntött méz, tej, szantál
fa-kenőcs hűvösen tartja a szobrot. A füstölők a 
levegő illatosításával járulnak hozzá az általános 
benyomáshoz. Összességében a szentély célja az, 
hogy hűs, kellemes atmoszférát teremtsen, amely 
megkönnyíti az elmélyülést.

Az indiaiak szerint az ember célja, hogy megfejtse 
a természet rejtélyeit. Az emberi törvények akkor 
jók, ha nem kerülnek ellentétbe a természetiekkel és 
azokból levezethetők. Ha nem így volna, akkor az 
emberi törvényeket kell revideálni. Az indiai szentek 
és bölcsek évszázadokon keresztül próbálkoztak 
megérteni a természeti törvényeket, s miután mód
szerül a szemlélődést választották, erre egy eszkö
zük volt: az agyuk.

A madurai Nagy templom egyik gópuram tornya 
(A képek Baktay Ervin India művészete c. kötetéből valók)
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