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Turai Kamii

A Krisna-tanyán
/szocioesszé/

Távol legyen tőlem, hogy az úgynevezett szociográfia börtönrácsai közé szándékoz-
zam lépni. Nem kenyerem az emberek tömegméretű osztályozása, kis boldogságporciók
álszent és pökhendi kiszénázása. Nem tagadhatom meg magam, vagyis hogy egyebek-
ben katolikus teológus és főképpen nyomorult földi lény vagyok, ki módfelett vigad,
ha feltámadni sejti valahol a szecskásodásnak indult individuumot. Ez akár bevezető is
lehetne, ha nem vetném meg oly igen a bevezetőket.

"Óh, ellenség fenyítője, válj meg a szív e kicsinyes gyengeségétől, és harcra fel!"
/Bhagavad-gita 2,3/ Később bhaktánk majd elmondja, de én anticipálom, hogy a Falu
kacsalábon forog. Tejben, vajban és verejtékben fürdenek itt az emberek. Miként dol-
gos ujjakon szoktak elszaporodni víz- és vérhólyagok, úgy púposodnak itt az édes anya-
föld testén a forró fóliasátrak. Nincs is becsülete Trabantnak s más taligának, minimum
Dácsián feszít a gazda, s pök az útszéli sóher stopposra, már ha felesége nem eteti ép-
pen, robogóban a pesti zöldségpiacokra. Ezt a célszerű részvétlenséget módjukban volt
vendéglátóinknak megtapasztalniuk, míg maguk is nem kaptak saját gépjárműre, viszont
lemaradtak a helyi buszról.

"A balgák az anyagi természet kötőerőitől megtévesztve teljesen lefoglalják magu-
kat a materiális munkával, és így annak rabjává válnak." /Bhagavad-gita 3,29/ Gyula
barátommal indultunk útnak, a fent már lebecsült márkájú, ám azúrszínű automobilon.
Míg édesen zümmögött a masina, és nagy karéjokat szelt ki az aranyosra égett szep-
temberi kukoricatáblákból, s magam némi szorongással meredtem a rémülten menekü-
lő mezőkre, jóleső bizsergéssel készültem a találkozásra. Hiszen jártam én már itt nem
is olyan régen, csakhogy akkor a bhakta éppen tehénistállót eszkábált, hitvese pedig
meszesvödrökkel lótott-futott. Pár szóra jutott idő, s a baráti viszontlátásra. Most isme-
rősként üdvözöl a szanszkrit jel a tanyafalon. Olyan mint egy okkerszínű /mondjuk: mo-
gyorófa-/ hangvilla, melyről ebben a pillanatban cseppen le az ihlet karcsú harmatcsepp-
je. Mivel semminemű mocorgást nem tapasztalunk, kackiás léptekkel ingázunk a három
meglakott tanyaépület terpeszében. Végre kilép fejér gyolcsnadrágjában a rövidrenyírt,
barnahajú, izmos testalakatú és megnyerőén kedves fiatal bhakta /az itteni két családfő
egyike/, s először is eloszlatja kétségeinket, mielőtt újabb kétségbe rántana. A tanyafal
jele ugyanis Krisna lábanyomát jelenti idealizált ideogrammban. Egyenesen a Gangesz
iszapjából hozott sárga agyaggal festik fel, nem kevésbé a homlokukra ünnepi alkalom-
mal. Márpedig az istenhívők számára sűrű az ünnep. Szépen kidomborodik ebben a
szimbólumban Szent Pál gondolata: az ember teste Isten temploma. Az emberi lakóhely
és az emberi személy szerves összetartozására is utalhatunk.

"Oh, Arjuna, a Legfelsőbb Úr mindenki szívében jelen van." /Bhagavad-gita 18,61/
Viszont zavartan mentegetődzik bhaktánk, mert nem számítottak ránk. Szó szót követ,
s fény derül a titokra. Körülbelül a mi levelünk az ötödik az utóbbi időben, melyet a
posta varja vascsőrébe csippentett bélyegestől, de nem a rendeltetési helyre vitt. Kútba
esett hát a találka?

"Most zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és gyengeségem miatt elvesztet-
tem a lélekjelenlétemet." /Bhagavad-gita 2,7/

Bhaktánk azonban minderre talál orvoslást. Tudjátok, minden új dolog termé-
szetellenesnek tűnik először. Érthető hát a fokozott hatósági figyelem. Hogy úgy ne
mondjam, önnön érdekünk. Nehogy véletlenül is elharapódzón bennünk a nyugati má-
kony. Hova lennénk akkor? Hiszen tűzben próbálják meg az aranyat is. /Vajon levele-
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inket is?/ Bár hét éve láthatták ártatlan jámborságunkat, de a kígyó nem alszik, az éber-
ség sohasem lehet túlméretezett.

"Óh, Madhu végzete, hogyan támadhatok én nyilakkal olyan harcosokra, mint ..."
/Bhagavad-gita 2,4/

A bhakta vérbordó Ladájával vontatja ki a lajtkocsit az erdőbe, ahol a szarvasmar-
hák tanyáznak. Mire mi is odaérünk, félig már végzett az itatással. A bölényerejű, be-
hemót, kávészín barmok, a három Holstein-ökör és az egyszem tehén iromba s mégis
bájos bálványkövekként /hold-steine/ bámulnak az aranybaöntött levegőbe. A levitézlett
bikák férfiúi hiúságának utolsó cafatjaként lógnak a hátsó combok árnyékában a kigo-
lyózott ráncos dohányzacskók. Szemet szúr ez nekem, s kérdés sarjad a számon. Nem
kegyetlenség ez részünkről, hiszen ezzel könnyítünk az állat sorsán. A keletkezés őrjí-
tő körtáncából kivonjuk, s lehetővé tesszük számukra egy tisztább, magasabbrendű meg-
testesülés módját. Hiszen így kevesebb tagolatlan szenvedély és romboló ösztön marad
csontjaikban. Mivel így is elképesztő erő feszül bennük, vontatásra elsőrangúak. Saj-
nos, korántsem tudjuk még kihasználni munkabírásukat az egyetlen holdnyi birtokun-
kon, de kisközösségünk másik tanyáján is bővebb munkaalkalmak nyílnak ezután szá-
mukra. Három jármot vettünk, így ez a fattyas-erdő szolgáltat még legjobb táplálékot.
Most a tahén elapadt, a tejet a kiskereskedésből vásároljuk, s ha valami más is hiány-
zik, bemegyünk érte a hat kilométernyire lévő faluközpontba.

"Az ember végezze úgy munkáját, hogy az áldozat legyen Visnunak, mert különben
a munka leköti az anyagi világba." /Bhagavad-gita 3,13/ Mivel úgyszólván együtt nőt-
tünk fel, minden gondolatukat ismerem. Ha valamelyik bágyadt, már figyelem, s szük-
ség esetén állatorvost hívok. Nagy bajuk eddig még nem történt. Jámbor jószágok, de
azért óvakodjatok szarvtávolba kerülni, nehogy eredendő vad természetüket magkísért-
sétek. A vaskalapács a nagy sietségben otthon maradt. Pedig a szénaszerű gyenge gyep-
ről át kell kötni a marhákat. Otromba farönkökkel kínlódik a bhakta, egyedül, mert mi
segíteni nem merünk a félelmetes tekintetű barmok ökleléskörzetében.

"A vaisyák természetéből adódó kötelességét földművelés, tehénvédelem és kereske-
sés, a sudrákat pedig a fizikai munka és mások szolgálata jellemzi." /Bhagavad-gita
18,44/ A tehén számomra az otthonosság jelképe. Keleten a tehenek száma a gazdag-
ságot jelzi. A tehén a megtestesült nyugalom. A bölcs erő és az ajándékozó anyai sze-
retet. A tejből többszázféle ételt lehet készíteni. A tehenek szelídsége példamutató az
agresszív emberiségnek. Nagyság és jóság harmonikus egysége a tehén. Aki egy tehe-
net megöl, annak a Védák szerint annyiszor kell tehénként újjászületnie s megölettet-
nie, ahány szőrszál fedi a tehén bőrét. Az európai logika ezen az adaton ugyan meg-
botlik s nyakát szegi, mindazonáltal természetkímélő és metafizikai funkciója csorbítat-
lan marad, ószentsége Swami Prabhupada halála előtt azt javasolta Európa népeinek,
hogy legalább egyetlen évig kíméljék a teheneket, s egyenek sertést, ha már ragadozni
akarnak, s tapasztalni fogják e lemondás áldásos hatásait. Persze kinevették. S javában
terjed a bélrák.

"Óh, Arjuna, az a tökéletes yogi, aki minden boldog vagy boldogtalan élőlényben
magából kiindulva látja a hasonlóságot." /Bhagavad-gita 6,32/ Azért azt a bikaherélést
egyelőre nem érzem a legjobb megoldásnak. Bár ha Origenész életművét nézem, ki tud-
ja?

A módos paraszttanya az eltelt hét esztendő alatt szemlátomást gyökeres átalakulá-
son ment keresztül. A lakóház szinte földig üveges verandával bővült, a hombár- és
magtárépületből gyertyaöntőműhely lett. Hamarosan az istállót is a hatalmas jószágok
méreteihez kell szabni. A háttérben félrecsapott fedelű fészer alatt számomra rejtélyes
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rendeltetésű terjedelmes vaseszközök rejtőzködnek. Kiderül, hogy az egyik igásállat-
vontatású fűnyírógép, a másik pedig századfordulós, kézzel hajtható cséplőgép.

"Bármit is tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek nyomdokába lépnek
..." /Bhagavad-gita 3,21/

Ez itt természetesen nem tanyamúzeumi célokat szolgál. Az ökrökre ötholdas rét si-
mára borotválása vár, s alkalmasint évente nem is egyszer. A garázs mellett - hogyan
is nevezzem - békebeli, fogaskerekű körjáróka ível. A bhakta felvilágosít, hogy itt az
ökröcskék körözve holmi sajtoló, őrlő munkálatokat teljesíthetnek. Az irányelv végső
soron nem a technika vívmányainak semmibevételével a kezdetleges állapotokba való
fokozatos visszasüllyedés, hanem inkább a természetközpontú, emberléptékű munkafo-
lyamatok csillagmozgása.

"Az a munkás pedig, aki mindig az írások parancsaival ellenkező munkát végez, ma-
terialista, önfejű, csaló, lusta, állandóan mogorva, halogató és nagyon ért mások meg-
sértéséhez - a tudatlanság kötőerejébe tartozik." /Bhagavad-gita 18,28/

Égigérő szalmakazlak tövében ülünk törökülésben. Két páva rebben a bokorba, ész-
re se vesszük a beszélgetés hevében. Még lágyan melenget a délutáni verőfény, felhő
nem foltozza a tiszta kéket, tízkilométeres csend pólyálja idegeinket. Az idén már nem
szántjuk meg a búzaföldet. Az évek folyamán túlságosan leromlott. Jövőre lucernát ve-
tünk bele. A búzát a közösség másik tanyájáról hozzuk majd. Hiszen mindenben együtt-
működünk. A kertben megterem a tök, káposzta, paradicsom, paprika, karfiol. Szóval
minden zöldségféle, és teljesen méreg nélkül. A krumpli leveleiről leszedegetjük a ko-
lorádóbogarakat, s elengedjük őket az erdőben. Ha nem erőszakos az ember, a termé-
szet előbb-utóbb visszanyeri eredendő egyensúlyát. Aki most nevet, vajon utoljára is
nevetni fog-e? Szemet gyönyörködtető szamárszürke sütőtökök gömbölyödnek a kert-
ben. Szinte érzem a hideg estéken a kemencéből áradó sülő tökdarabok dagadó illatát.

"Semmire sincs szükségem, és nincs semmi, amit el kellene érnem - mégis végzek
munkát." /Bhagavad-gita 3,22/

Kezembe veszem Sárközy Péter idén megjelent könyvét /Biogazdálkodás szántóföl-
dön/. Tudatosan végzünk komposzttrágyázást. Első látásra ugyan az erős komposztozás
nem tűnik hathatósnak, mivel a korábbi évek erős vegyszeres kezelése legyengítette a
növény ellenállóképességét. A levelek megfonnyadnak, zsugorodnak, a kártevők sokszo-
ros erővel rohamoznak. De tapasztalatunk szerint a dús szerves- illetve komposzttrágyá-
zás meghozza gyümölcsét. Permetezés nélkül is teljesen helyreáll a növényvilág életrit-
musa.

"Cselekedned kell hát a köznép tanítása érdekében!" /Bhagavad-gita 3,2/
Anélkül, hogy különösebben értenék hozzá, saját bőrömön /illetve gyomromban/ ér-

zem a növényvegyszerezés ártalmát. Ugyanis, ami egy lepkét elpusztít, az a gyomor-
nak sem használ. Beszélnek földjeink elszikesedéséről is. Ezt, egyebek közt, az egyol-
dalú műtrágyázás okozza. A rövidtávú rablógazdálkodás ma már nemzeti és nemzetkö-
zi érdekeinket egyaránt sérti. "Oeconomia semper reformanda!"

"Kétértelmű utasításaid megtévesztették értelmemet." /Bhagavad-gita 3,2/
Ha fejlődésről beszélhetünk, az az örök körforgáson, ismétlésen belül zajlik. Aho-

gyan nem lenne kívánatos, ha az ember örök nyarat alkothatna, ugyanolyan helytelen
az élővilág fogyasztáscentrikus szemlélete. A teljesség egységét kell tekinteni, s úgy
minden szépen helyrekerül.

"Óh, emberek legjobbja, akit a boldogság és boldogtalanság nem zavar, sőt rendít-
hetetlen mindkettőben, az biztosan megérett a felszabadulásra." /Bhagavad-gita 2,15/

A környék a húsnemevést nehezményezi a legjobban. A növényekben nincsen erő.
Példa rá a ló vagy az elefánt. Milyen roskatag állatok. Először mi is titkoltuk, hátha
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nem értik meg. Ám az állatorvos szimpatikusnak talált bennünket. Megnyerte a tetszé-
sét kivonulásunk a nagyvárosból. Később feleségével meg-meglátogattak minket. Aján-
dékba pedig jóféle füstöltkolbászt hoztak. Udvarias mosollyal elfogadtuk, s miután el-
köszöntek, jóllakattuk vele a kutyákat-macskákat. A következő alkalommal megint meg-
jelentek a kolbászrúddal a hónuk alatt. Kissé kényszeredetten viselkedhettünk, mert va-
lahogy észrevették. " Fiúk, csak nem vagytok ti vegetáriánusok?" - somolygott az ál-
latorvosné. így aztán kiszivárgott a dolog. A minap megjegyzi egy-egy jóakarónk: so-
kan irigykednek ám magukra, sok a rosszakarójuk. Én nem is vettem ezt észre. Lehet,
hogy csendes és békés életünk értetlenséget, sőt gyűlöletet szül? A csend és a béke már
oly ritka családi érték?

"Ellenségeid barátságtalan szavakkal fognak illetni, s gúnyt űznek képeségeidből."
/Bhagavad-gita 2,36/

Aztán meg itt még erősen dívik a szomszédolás. A tanyák távol esnek egymástól,
egy kis változatosságot jelent a szomszéd betoppanása. A környék lakói így gyakorla-
tilag együtt nőnek fel. Megbolygatja a boly kedélyét, ha belepottyan valami idegen test.
Mi ezt a tanyát egy özvegyembertől vásároltuk. Kevéssel korábban vesztette el a fel-
eségét, s igencsak igyekezett gyerekeihez költözni a városba. Hozzánk pedig kíváncsi-
an be-bekukkantottak a szomszédok. Ha egyik-másik kissé durvább lelkületű is, hama-
rosan megérezték "istenességünket". Társam /két házaspár költözött ide/ egy időben a
tsz-ben dolgozott, mindennap találkozott az emberekkel. Sokan kérdezgették, sokan meg-
szerették. Másfél évig nem volt tehenünk. Télen a szomszédba sétáltunk át a tejért. A
kinti hideg unalmát elűzendő előkerült a pálinkásbutykos meg a borosüveg. Csodálkoz-
tak, hogy mi nem iszunk szeszesitalt. Akkor legalább ebből a kis sült húsból vegyenek.
Újabb helyekre is betértünk tejért, így terjedt a hírünk. Mustrálgattak bennünket, ho-
gyan bírjuk a böjtöt. Láthatták, hogy nem soványodunk lé, sőt jó erőben vagyunk.

"Az elméjén és érzékein uralkodó, odaadással dolgozó tiszta lélek kedvel mindenkit,
és mindenki kedveli őt." /Bhagavad-gita 5,7/ A bhakta lelkesen fejtegeti, hogy a nyolc-
millió négyszázezer lehetséges létformából négyszázezer az emberforma. Ez nem túl-
zott szám, hiszen a testek más planétákon is előfordulnak, ha láthatatlanul is. A lélek
egyáltalán nem pusztul el, csupán más létformát kap a karmája /kivívott sorsa/ szerint.
Röpke vitát keltett ez köztünk, de végül be kellett látnom az eszme ellentmondásmen-
tességét. Közben a két kifejlett páva rikoltozni kezdett dudahangon. A hím már elhul-
latta gyönyörű farktollait, de így is utánozhatatlanul büszke tartással, egy elvarázsolt ki-
rály méltóságával tipegett át a homokos udvaron. Teste kék és zöld türkiztűzben tün-
döklött, mintegy a látható világ élő tükreként. Az Egy fehérségéből a sokaság szivár-
ványába áramló világmindenség képe a páva, mondottam. Krisna kedvenc állata, egé-
szítette ki szavaimat a bhakta. Vajon miért? Mert a páva tud a legkáprázatosabban tán-
colni. A színek vidám pompájában táncát járó isteni világegyetem, középpontjában az
emberrel, kell ennél több? A tánc a legközvetlenebb művészet. Anyaga az emberi test,
formája a lélek áhítata. Izzik a szerelmi mámorban pörgő lélekmadár. Felkavarja kör-
ben az áporodott port, s a szivárvány zengő színeivel szövi be a tájat. Alkonyatkor olyan
jó felidéznem az extatikus pávát.

"Ki milyen létre gondol teste elhagyásakor, azt éri majd el kétségtelenül." /Bhaga-
vad-gita 8,6/

A Föld és az anyagi világ utolsó korszaka a Kali-juga, mely i.e. 5000-től 432 ezer
évig tart. Ez a nézeteltérések kora, vagyis ekkor az emberek a legkisebb véleménykü-
lönbség miatt képesek megölni egymást. Nem a vallás követelményei szerint élnek, s
ezért boldogtalanok. Valójában nem is emberek e kor szülöttei, hanem állatok ember-
testben. Érzékkielégítésre alapozzák az életüket. Mégsem látnak a szemükkel. Nem kér-
dezik meg, miért vagyok ember, férfi, nő vagy beteg. Gyula közbevetette, hogyan lesz
432 ezer évig, ha már most ilyen mélyen vagyunk? Koraiságról nincsen szó. A Bhaga-
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va-tan szerint fokozatosan romlik az állapot. Rövidül az életkor, ingatagabb lesz az
egészség, gyengül az emlékezőtehetség. A Dvápara-jugában még többezer év volt a me-
ditáció időtartama.

"Es akkor Arjuna megláthatta a világegyetem sok ezer részre osztott, végtelen kiter-
jedéseit, mind egy helyen, az Úr univerzális formájában." /Bhagavad-gita 11,13/ A fent-
ről lefelé irányuló valódi tudás felülmúlja a lentről felfelé ható tapasztalati tudást. A ki-
nyilatkoztatás általi tanulás sokkal jobb a természetesnél. A bhakta a mai tudományt
megkérdőjelezi a Védák szemszögéből. A védikus tudomány nagyon fejlett atomfiziká-
val rendelkezett. A Káli-juga kezdetén nagy nukleáris háború dúlt. A kuruk és a panda-
vak vívták, 65 millió ember. A történet az emberi létezés magvát beszéli el. Egy meg-
átkozott király elmegy a bölcshöz, aki felvilágosítja, hogy hét napon belül halálra mar-
ja egy kígyó, de egyútial vallási vígasztalásban is részesíti a bölcs. Szukadéva eme vi-
gasztaló tanítása a Bhagavatan. Megszületik egy kiváló uralkodó, aki tisztán vezeti az
emberiséget. A gonosz ellenzék már anyja ménében ki akarja irtani, mégpedig atom-
fegyverrel. Arjuna ellenmantrát indít, úgyhogy az ellenség vezérei szörnyethalnak. Az
ártatlan tömeg viszont életben marad. Vagyis ez a többezer éves atomfegyver nemcsak
hatékonyabb volt a mainál, de humánusabb is. A gyűlölet ekkor már fellobbant, de még
lokalizáltan pusztított.

"A szenvedély minőségében távozó a munka gyümölcséért dolgozók között fog meg-
születni, aki pedig a tudatlanság kötőerejében hal meg, az az állatok világában születik
újra." /Bhagavad-gita 14,15/ Tudom, hogy mi a véleméye erről a tudósoknak, de utó-
végre Krisna-istennel szemben nem szégyen a tévedés. Ha az emberi lét értelmére nem
adunk választ, akkor minden közbülső felismerés is vitathatóvá válik.

"Az efféle végkövetkeztetéseket követve az énüket vesztett, értelmetlen, démoni em-
berek kedvezőtlen, szörnyű tettekbe fognak, hogy romba döntsék a világot." /Bhagavad-
gita 16,9/ S nem is mesés távolkeleti, hanem európai történet szól arról, hogy a gép-
puskát valaki már évszázadokkal ezelőtt feltalálta. Fel is vitte a király udvarába, be is
mutatta a királyi udvarban. Azon nyomban ki is adta a parancsot a király a hóhérnak,
hogy csapja le ezt a koponyát, amelyik ilyen szörnyűséget termelt. "Látom az embere-
ket teljes sebességgel torkodba rohanni, miként az éjjeli lepkék is fejvesztetten a tűzbe
szállanak." /Bhagavad-gita 11,29/ Az a baj, hogy tudata alatt, maga előtt is rejtve, is-
tennek képzeli magát az ember. Azt akarja voltaképpen, hogy minden neki okozzon él-
vezetet. S folytonos csalódásai keltik a szenvedéseket. És halála után is viszi tovább a
kifinomult vágyakat az ember, ahogy a szél az illatot. De ez a szenvedéssorozat meg-
szakad egyszer.

"Óh, jaj, mily különös, hogy a királyi gyönyörök utáni vágytól hajtva súlyos bűnök
elkövetésére készülünk!" /Bhagavad-gita 1,44/

A fő probléma az, hogy az emberek ki akarják javítani Isten teremtését. Úgy tesz-
nek, mintha okosabbak lennének Istennél. Ezért kezelik a természetet is ellenséges, le-
igázandó elemként. Például az itteni mocsarakat néhány évtizede lecsapolták. így sza-
porodik a termőföld! Végül mégis kiderült, hogy tévedés történt. Azóta ugyanis az aszály
elviszi a termést. A mocsarak állandó vízháztartása vízínséges időkben pótolta a szom-
szédos termőföldek nedvességtartalmát is a föld belső csatornáin. Mi hetedik éve győ-
ződhetünk meg róla, hogy a kicsikart föld nem hoz hasznot a tsz-nek.

"Óh, Pártha, büszkeség, dölyf, beképzeltség, düh, durvaság és tudatlanság tartozik a
démoni természethez." /Bhagavad-gita 16,4/ A legszerencsésebb: beépülni a természetbe.
Elég tiszteletreméltó így is az ember szerepe, anélkül hogy felforgatnánk a teremtett vi-
lág törvényeit. Mennyi kívánnivalót mutat az Isten-tudat kialakítása valamennyiünkben.
Hogyan javíthatna a természeten az, aki nem ismeri a teremtést?

"Három kapu vezet a pokolba: kéj, düh és kapzsiság." /Bhagavad-gita 6,21/ Minden
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rossz gyökere az Isten iránti irigységben rejlik. Az ember értelmetlenül azt kérdezi, mért
mindig ő van a középpontban. Nem látja a létfokozatokat, nem becsüli meg a lét rend-
jében elfoglalt helyét, s lezuhan az anyagvilágba. Látszólag több akar lenni önmagánál,
valójában kevesebb lesz. De még a királyságában bukott emberi lény is egy egész uni-
verzumot kap, s csak további hibái ejtik egyre lejjebb, egész a növényvilágig. A növény
a legalacsonyabbrendű lelkes lény, mivel nincs tudata és öntudata.

"Önelégültek, örökké szemtelenek, s a vagyontól és a hamis tekintélytől megmámo-
rosodván néha áldozatokat hajtanak végre, de csak névleg, mellőzvén az írások minden
előírását és szabályát." /Bhagavad-gita 16,19/

"Fokozatosan a lét legförtelmesebb fajtájába süllyednek." /Bhagavad-gita 16,20/ A
Káli-jugában nincs értelmiségi réteg. Mivel nincs fej, a láb irányít. Ha meggondoljuk,
hogy ez hétezer év óta érvényes, nagyon mértéktartóak leszünk. Hiszen így tekintve a
belátható teljes emberi történelem nem más, mint egyre gyarapodó csődtömeg. Meddő
nekirugaszkodás Platóntól Hegelig az összes lehetséges államelmélet. A bhakta ilyen
nehéz helyzetben a türelmet, a figyelmességet és a józanságot javasolja. A vak is óva-
tosan tapogatódzva lép, ha bölcs, nem ugrándozik hetvenkedve. Az ősi írásokban kell
keresnünk a bezárt Mennyország kulcsát. Az oktalannak tűnő törvények is kitisztulnak,
ha mélyükre hatolunk, és személyes példánkkal hitelesítjük őket. Például az állatmé-
szárlás tilalma nem pusztán egészségügyi és kozmológiai indítékú, hanem társada-
lomboldogító szándékot is hordoz. Ugyanis a szent írások szerint azokban az országok-
ban, ahol elharapódzik az állatölés, mindennapos fenyegetéssé válik egyúttal a háború
is. S a zsíros vacsorák zálogaként hull az anyák könnye harcban elesett fiaik sírján. Az
aranykor emlékét ápolni kell tehát, nem cáfolgatni gyarló mércéink alapján.

"Oh, Pártha, boldogok a ksatryák, akiknek magától adódnak ilyen lehetőségek a harc-
ra, megnyitván számukra a felsőbb bolygók kapuját." /Bhagavad-gita 2,3/

Nyilván sokunkat érdekel, kiből lesz manapság Magyarországon a Krisna-tudat kép-
viselője, vagyis bhakta. Krisztusi korba érkezett bhaktánk így summázza élettörténetét.
Édesanyám szülésznő, édesapám diszpécser, majd postás. Szüleim református vallásu-
kat nem gyakorolták. Elég jól kerestek, a tv-korszak kezdetén hozzánk jártak a szom-
szédok tévézni. Gépkocsihoz is korán hozzájutottunk. Emlékezetem szerint szüleim szép
csendben éltek otthon. Az általános iskola elvégzése után a szerszámkészítő szakmát ta-
nultam ki, de ekkor időm jó részét a versenyszerű sportolás töltötte ki. Akkoriban ugyan-
is a csepeli lakótelepen meglehetősen elszaporodtak a rossz hírű, elvadult bandák, s szü-
leim a sportra terelték a figyelmemet, nehogy én is rossz társaságba keveredjek. Éve-
kig atlétizáltam, sí- és tájfutással foglalkoztam. Bár gyermekkoromtól irtóztam a vallá-
soktól, mégis vonzottak a megmagyarázhatatlan dolgok. Egyszer az országúton csak-
nem elütött egy autó. Édesanyám sóhajtozott, hiszen meg is halhattam volna. Én már
akkor biztosan éreztem, ha meghalnék is, újra születnék. Egy volt iskolatársam betop-
pant egyszer hozzánk. Akkor már túl voltam a katonaságon. Kiderült, hogy - anyám
szörnyülködései szerint - valami szektába keveredett, s óvakodni kell tőle. 0 már bhak-
ta volt, s mikor a Nemzeti Múzeumban összejöttünk, váratlanul elém tette az angol Bha-
gavad-gitát, fedőlapján az ismert öt ló vontatta Krisna-szekérrel. Ismered-e, kérdezte.
Persze hogy ismerem, vágtam rá. Amikor hazamentem, akkor döbbentem rá, hogy nem
is ismerhetem, hiszen a tv-ben, könyvtárban nem találkozhattam ilyesmivel.

"A megszületett számára biztos a halál, a holt számára pedig a születés. Ezért nem
szabadna keseregned kötelességed elkerülhetetlen vagrehajtása közben." /Bhagavad-gi-
ta 2,27/ Mivel a fiatalok szórakozásai, a diszkó és hasonlók nem elégítettek ki, képző-
művészeti szakkörbe kezdtem járni, grafikákat készítettem, s szobrászkodtam. A Kris-
na-tudat ekkor már izgatott ugyan, de vágyaim még visszatartottak, visszafelé vontak.
Úgy éreztem, sok mindent kell még kipróbálnom. így lettem tengerész. A barátommal
együtt jelentkeztünk, engem felvettek, őt nem. Három hónapig tanulómatróz voltam, de
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már az első nap rájöttem, hogy rosszul választottam. Előző este játszották a Filmmúze-
umban a "Máté Evangéliuma"-t, nagyon megragadott, rögtön a bhaktát láttam Jézusban.
A Szovjetunióban hajóztunk be. Megdöbbenten meredtem az irtózatos méretű tengeri
hajókra. Csak estem-keltem a hatalmas gépek közt. Sok volt a fizikai munka. Viszont
már maga a tenger óriási élményt jelentett, hiszen előtte sohasem láttam. Egybefolyt a
tenger és a láthatár, úgynevezett - hullámok nélküli - olajtengeren utaztunk, egyenesen
Perseusba, Görögországba. Már az első út kitágította a látókörömet. Ha ennyi csodála-
tos dolog van a Földön, milyen lehet Isten birodalma, gondoltam.

"Óh, Kuru dinasztia legjobbja, áldozat nélkül sohasem élhet az ember boldogan ezen
a bolygón vagy ebben az életben, még kevésbé a következőben." /Bhagavad-gita 4,31/
Majd Törökország következett. A fedélzetmester nem kedvelt. Rettegtem, hogy kigú-
nyolnak a tuzi-cserjéből készített kantimalám miatt. Ezt a barátomtól kaptam. Isten szol-
gái ilyen nyakörvet viselnek. A halál előízét is megízleltem. Afrikában, Tanzániában tör-
tént. A fedélzeten álltam, s egyszercsak úgy éreztem, hogy mozdulatlanná dermed kö-
rülötem a levegő. Elszakadt egy vastag vaskötél, súlyos csavarral a végén. Szerencsém-
re a lendületét már elvesztette, amidőn betörte a fejemet. Kevéssel később csaknem egy
daru préselt halálra. Afrikában ágrólszakadt négerek százai rohanták meg rakodómun-
káért a hajót. Akiket felvettek, maniókát rakodtak egyetlen ágyékkötőben, embertelen
körülmények között. Közöttünk markos tengerészek akadtak, de ilyen erőfeszítéstől né-
hány óra alatt kiszenvedtek volna. Egyik társam a korlátnak dőlve így szólt: milyen sze-
rencse, hogy Magyarországra születtünk. Miért, hát lehetett volna másképp is, ötlött fel
bennem. Egyébként: a MAHART bérfuvart vállalt, például Belgiumnak is; olyan kivá-
ló minőségben szállítottuk a gyorsan romló árut, hogy csodájára jártak a szakemberek.
Igaz, szellőztettünk is éjjel-nappal.

"Az elme fegyelmezését pedig a lelki nyugalom, egyszerűség, higgadtság és a gon-
dolatok tisztasága alkotja." /Bhagavad-gita 17,16/ Ma már úgy látom, hogy a művészet
iránti vonzalmam is út volt Krisnához. Rodin vonzott főképpen, s a még régebbiek. Kő-
ből szerettem volna faragni, de mikorra sor került volna rá, sorsom másfelé sodort. Ta-
lán a kompozíciós érzék ma is segít abban, hogy elkerüljem a felesleges cselekvéseket.

"A megtestesült élőlény ugyan elállhat az érzéki örömöktől, ám az érzékek tárgyai
utáni szomj megmarad. Ettől csak úgy válhat meg, ha előbb felsőrendű ízt tapasztal, és
így tudata rendíthetetlenné válik." /Bhagavad-gita 2,59/

A szertartást, az ételáldozatot pontosan kell előkészíteni, a bhakta egy időre magunk-
ra hagy bennünket. Ácsorgunk addig a verandán, püspöklila viráglángban virító kike-
rics-cserepek közt. A két kisgyerek vidáman hancúrozik a széles udvaron.

"Mint tüzet a füst, mint tükröt a por, mint magzatot anyja méhe, úgy burkolják be
az élőlényt a kéj különböző fokai." /Bhagavd-gita 3,38/ Kilép a bhakta, magára csavart
fehér vászonban, úgynevezett dotiban. Az ősmagyar ruha hasonló lehetett. A házasok
és a beavatandók fehérbe, a brahmacsárik sárgába burkolóznak. Felsőtestét kármin át-
vető borítja /úgy hívják, hogy "csada"/: számtalan Krisna-felirat díszíti. A hölgyek az
Indiából ismert szárit hordják szertartások alatt. A bhakta homlokán ragyog a jel, Kris-
na lábanyoma. Megtapogatjuk az öklömnyi, megkeményedett, gangeszi szent iszapot.
Atavisztikus tisztelettel és borzongással.

"De aki az önvalóban találja meg örömét, az önvalóban felvilágosult és egyedül az
önvalóval teljesen elégedett - számára nincsen kötelesség." /Bhagavad-gita 3,17/ Ha
Krisna lábnyoma behatol az emberbe, Krisna pásztorként terel bennünket. Ha a szívé-
ben megtisztul valaki, egészen nyilvánvalóan hallja az Isten szavát. A magára maradt
emberiség eredendő gyöngédségvágyát halljuk kicsendülni bhaktánk szavaiból. Ahogyan
Ábrahám vagy Mózes vágyott Jahve útmutatására a pusztában, ahogyan az ellenségek-
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tői űzetett ősmagyarok bolyongtak égi jelet lesve, olyan mélységből tör fel most is a
sóvárgás az örök otthon iránt. Sohasem késő keresni oda az utat.

"Még ha a halál órájában lépett is rá, képes Isten birodalmába hatolni." /Bhagavad-
gita/ Az emberiség egészében tévelygő nyáj, a széles úton, az érzékkielégítések vonzá-
sában halad, csak kevesen vállalkoznak a szűk ösvényre. Krisna mindenben benne van,
számára nincs méltatlan vagy szennyes, túl kicsi vagy túl nagy, mégis bizonyos állapo-
tokat jobban kedvel, így osztva be a csodálatos fokozati rendszert. A tiszta bhakták min-
denben Istent keresik és látják - méltó hát, hogy Krisna személyesen irányítsa őket. ők
így jelül és ösvényül szolgálnak a homályban tapogatódzóknak. így halad az élők lán-
ca az isteni teljessségbe, mert Isten jóságát senki sem kerülheti el.

"Ebben a feltételekhez kötött világban az élőlények az Én örökkévaló, parányi ré-
szeim." /Bhagavad-gita 15,7/

Belépünk a szobaszentélybe, vagyis a templomba. Mindenképpen megérdemli ezt az
elnevezést. Még szürke függöny rejti a szentek szentjét. Balra a cserépkályhán egzoti-
kus indiai hangszerek: kisebb-nagyobb karatalok, szent cintányérok garmadája. Aztán
eredeti gong, 5 ezer éve is ilyet használtak. Átellenben impozáns mridanga-dob: cse-
répből, elhullott tehenek bőréből. Mindkét "fenekén" rizspép és tehéntrágya keveréké-
ből készített bevonat barnállik. Becsületére legyen mondva, a sok rezgés sem tudta meg-
repeszteni.

"Aki képes úgy visszavonni érzékeit az érzékszervek tárgyairól, mint ahogyan a tek-
nősbéka húzza be páncéljába tagjait, az igazi tudással rendelkezik." /Bhagavad-gita 2,58/

Az ablakokon bordó brokátfüggöny szűri meg a külvilág fényét. A faragott asztalká-
kat is bordó brokátselyem fedi, az egyik mellett eredeti indiai harmónium hever. Fölöt-
te Prabhupada képe. A sarokban ízléses könyvespolc, főleg a Bhagavad-gita és a Bha-
gavatan szanszkrit-angol, szanszkrit-német kiadásaival. Egy kisanghar-stílusú indiai se-
lyemkép jelenetet mutat be Krisna életéből. Krisnának hódolnak gyöngyökkel - korsók-
kal a nők. Krisna fuvolázik, teste az ég kékjében játszik, a virágzó fákon pávák, papa-
gájok. Alól lótuszvirágok ringatóznak kinyílt kelyhekkel és bimbósan az éjsötét víz-
ben. A szent mantrát /Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, Hare Rá-
ma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare/ vési emlékezetünkbe egy felgöngyölhető fal-
védő.

"A jóság minőségéhez az a tudás tartozik, ami által az ember minden létben az egy
és örökkévaló lelki természetet látja, a fel nem oszthatót a felosztottban." /Bhagavad-
gita 18,19/ Háromszor felbúg a kagylókürt. Végtelen indiai dallam hullámzik a magnó-
szalagról. Az arti-szertartást mutatja be a bhakta. Széttárul a függöny. Az oltárrá alakí-
tott parasztbarokk tálalószekrény szentek fakeretes képmásaival, Krisna indiai fából ké-
szített szobrocskáival /murtikkal/, sárga virágokkal ékes. Megkezdődnek a kontempla-
tív, csigalassúságú felajánlások. A bhakta a függönyszárnyak oltalmából kis csengőket
ráz, az odaadás gesztusával, kinyújtott karral köröz a zsongító zene ütemére.

"Ekkor Bhisma, a Kuru dinasztia hatalmas és vitéz ősatyja, a harcosok nagyatyja
hangosan kagylókürtjébe fújt. Az oroszlán bődülésére emlékeztető hang megörvendez-
tette Duryodhana szívét." /Bhagavad-gita 1,12/ Nehezen lehet érzékeltetni így utólag a
mozdulatok elmélyült báját. A kéz álmos pillangóként lebeg, kitárulkozik Istennek, majd
szemérmesen visszaúszik a test síkjába. A tenyér először öt lángocskát dajkál az ezüst-
csészében. Az élet tüzet tisztított és illatosított ghi-vaj táplálja. Egyre magasabbra szár-
nyal a megmámorosodott öt-ujj-fogat egy pacsirta extázisában. Az oltáron ábrázolt gu-
ruk továbbítják a bhakta felajánlását. Zavartalanul működik a tanítványi lánc, a param-
pará.A füstölés és a ghi-vaj felajánlása után víz-áldozat következik. A víz az élet prin-
cípiuma. Majd csuklómozdulatok hosszú sorozatával puha kendőcske integet Krisnának.
A búcsú melankóliája és a viszontlátás öröme egyesül ebben az imában. Majd, az ide-
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gek hangtalan mantrája /vibrálása/ gyanánt, hatalmas ezüstfogantyús, lompos jakfark
kezdi meg gyapjúfehér táncát. "Aranytálban" sárga zinia-virágfejek következtek ezután,
minden sietség nélkül lejtették halotti táncukat Isten tapintható közelségében. Óriási pá-
valegyező zárta a sort. Időtlen íveléssel borult a látszatok színárnyalataiban villogó vi-
lág a Magasságbeli trónusa elé. Végül felbúgott háromszor a kagylókürt és összeborult
a szürke függönynyaláb. Isten lehunyta szempilláit.

"Ha valaki szeretettel és áhítattal áldoz Nekem egy levelet, virágot, gyümölcsöt vagy
egy kis vizet, Én elfogadom azt." /Bhagavad-gita 9,2/

"En vagyok a vaj, a tűz és a felajánlás." /Bhagavad-gita 9,16/ Kíváncsi voltam, mit
jelképez a Krisna-képek állandó motívuma, a papagáj. A bhakta kettős jelentését adta.
Egyrészt: két papagáj állandóan azon vitatkozik szembefordulva egymással, Krisna szebb-
e vagy a hitvese? Másrészt: a papagáj, csőrében a cseresznyével az érzéki élvezetet jel-
képezi. A madár nyeldekli, sietősen csipkédi a gyümölcsöket, de végül kiábrándulva és
kielégítetlenül a másik irányba fordul, ahol már Krisna - ugyancsak papagáj képéban -
várja. Ilyen értelemben Krisna a hiábavalóságok tanúságtevője is.

"Aki mentes a vonzalomtól és gyűlölettől, s ha jó éri, nem ujjong, ha pedig rossz,
nem panaszkodik, az szilárdan gyökerezik a tökéletes tudásban." /Bhagavad-gita 2,57/

Nagy kotlában szilvalekvár fő a gáztűzhelyen. Esteledik. Eluralkodnak az üvegelő-
térben az árnyékok. Egy kései repülőgép berreg a magasban. A gyerekek felfelé muto-
gatnak, feledik a kis zöld biciklit. Az ablakból a határtalan pusztába látunk. A ház kö-
rül változatos virágoskert nyílik, a félhomályos zöldben kismacskák hancúroznak.

"A családi hagyományok pusztítóinak gonosz tettei véget vetnek a különféle közös-
ségi tervezeteknek és a családok jólétét szolgáló cselekedeteknek." /Bhagavad-gita 1,42/
Busa fejüket lógatva hazatérnek az ökrök. Felszabadultan döfködik öles szarvaikkal az
útszéli fákat. Áldott nyugalom ereszkedik lakóházra, istállóra, műhelyre. Súlyos madár-
testével fejünk fölé, a háztetőre huppan a páva. Varázslatos tollai elomlanak majd a
fénytelen éjben.

"Isteni szemet adok neked, amellyel megpillanthatod misztikus fenségemet; anélkül
nem láthatsz meg engem." /Bhagavad-gita 11,8/ A bhakta elmondja, annak ellenére,
hogy sokan szimpatizálnak vallásukkal, felavatott bhakta csak mintegy húsz él Magyar-
országon. A baráti és ünnepi összejöveteleket itt szokták tartani, vagy a másik faluban
lévő tanyájukban. Ezek az összejövetelek nagyon fontosak számukra, hiszen egy ösz-
szetartó, erős közösség tagjainak érezhetik magukat, Ők nem fejtenek ki térítő tevékeny-
séget, de nagy örömmel világosítják fel a hozzájuk fordulókat. Egyébként életük jó pél-
dájával akarnak hatni az emberekre. A kereszténységből jól ismert karizmatikusság /va-
gyis: kivételes képességek az emberek szolgálatában/ köztük nem számottevő. Annyi
bizonyos, hogy a szertartások megtisztítják az elmét és az érzékeket. Ezáltal az egész
ember átalakul, feltűnően kifinomul a hallása, szaglása. Az egyik barátjának, míg nem
foglalkozott Krisnával, hallatlanul tompa hallása volt. Miután megtisztult, a vibrálás
alatt hihetetlen zenei érzékenységre tett szert. S ez nem a gyakorlás következménye
volt, hanem az érzékek megtisztításának az ajándéka.

"Nagy örömöt, elégedettséget élveznek ők, amikor felvilágosítják egymást, és Rólam
társalognak." /Bhagavad-gita 10,9/ Mivel a kisegyház tagjai gazdasági munkaközösség-
ben dolgoznak, jól átlátják egymás életviszonyait. Nem fordulhat elő, hogy valaki ma-
gára maradjon nehéz helyzetében. A szükséges anyagi eszközökkel kisegítik egymást,
bár közismert szorgalmuk mindennél jobban védi őket a szerencse forgandóságától.
Nemcsak tanácsot, hanem vetőmagvat, munkát, pénzt is megosztanak.
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"Minden cselekedetedben csak Énrám bízd magad, s dolgozz mindig az Én védel-
mem alatt." /Bhagavad-gita 18,57/

A szertartások menetét egy indiai szertartáskönyvből merítettük, de gyakorlatilag egy-
mástól vesszük át a stílust, mivel a hagyományok ápolásának és az egységes motívu-
mértelmezésnek nagy szerepe van. Próbaidő kifejezetten nincs nálunk, de lassan és fo-
lyamatosan kerül be valaki a szaduh-szangába, a bhakták társaságába. Az "összeková-
csolódás" aztán a legprofánabbnak tűnő együttmunkálkodásban is kifejlődhet. A múlt-
koriban például a hagyományos módszerrel együtt kaszáltunk. Emberpróbáló munka,
nem is kívánjuk vissza azt a kort, amikor ez általános volt, s a viszonylag kisszámú
bérmunkás itta meg a rossz munkamegosztás keserű levét. Mindenesetre most a kasza-
pengésre, kaszasuhogásra körénk gyűltek az öreg parasztemberek, egyik-másik be is állt
a sorba, s folyt az adomázás.

"Van egy banjanfa, amelynek gyökerei felfelé, ágai pedig lefelé nőnek, s melynek
védikus himnuszok a levelei. Aki ismeri ezt a fát, az ismeri a Védákat." /Bhagavad-gi-
taa 15,1/ Az újoncoknak nincs ugyan próbaidő, de nagyon bensőséges felavatási szer-
tartáson pecsételik meg a tanítvánnyá válást. A tűz-ceremónia elvégzése az isteni lelkü-
letbe való lángragyulladást jelképezi. Majd jagját, vagyis áldozatot mutatnak be: égő
fahasábokat tisztított ghivel öntöznek, közben énekelünk. A mantra, a vibrálás /Krisna
nevének dallamos ismételgetése/ a felavatás után fejti ki igazán üdvözítő hatását. A fel-
avató szertartásban is a lelki kapcsolat a lényeg, hiszen végeredményben egy idősebb
guru nevében végzik el, akit felkeresnek akár Indiában is. A beavatott életmementóként
megkapja a szertartás végén a dzsapa-láncot, a mi rózsafüzérünket. Korábban ilyen ün-
nepi alkalmakkor nagy tűzáldozatot is mutattak be, de a Káli-jugában ez nem ajánlott.
Elegendő csak a szent ételek fogyasztása és a mantra.

"Bárhol is legyen Krisna, a misztikák mestere, és Arjuna, a legkiválóbb íjász, ott biz-
tos a bőség, a győzelem, a rendkívüli erő és az erény. Ez az én véleményem." /Bhaga-
vad-gita 18,78/ Igazában mindnyájan egész életünkben Krisna tanítványai, vagyis bhak-
ták vagyunk. A tanítvány a tan terjesztése folyamán, életszentségének gyümölcsözővé
fordulásával válik guruvá, vagyis mesterré. A tanítványi kapcsolat Isten és szolgája kö-
zött sohasem szűnik meg. A guru megvilágosodott, így képes a homályban botorkáló-
kat Isten útjára vezetni.

"A tanítványod vagyok, egy lélek, aki meghódolt előtted. Kérlek, oktass engem!"
/Bhagavad-gita 2,7/

Aki összhangra törekszik a világgal, az bhakta. Nem külső megjelenés szerint kell
osztályozni az embereket.

"A sikertelen yogi sok-sok évig fogja a jámbor élőlények bolygóin élvezni az életet,
majd gazdag, arisztokratikus vagy becsületes emberek családjában fog újraszületni."
/Bhagavad-gita 6,41/ A Krisna-tudat kasztoktól független belső lelkiállapot. A brahma-
na-családban született is esetleg iszik, cigarettázik, nőzik. Viszont a sudra-famíliából is
felnőhet Isten titkait tisztelő bhakta. Bhaktánk azon a véleményen van, hogy az eman-
cipáció tönkretette a világot. Félreértés, ha azt gondolják, hogy mi a nő alacsonyabb-
rendűségét tanítanánk. A Bhagavad-gita a nő istenítését és lebecsülését egyaránt azok-
ra a korokra hárítja, melyekben a vallástalanság túlsúlyba kerül.

"Óh, Krisna, a vallástalanság meghonosodásával elfajulnak a család nőtagjai." /Bha-
gavad-gita 1,40/ A négy kaszt /fej-kéz-gyomor-láb/ együtt alkotja a testet. Mind a négy
fontos, noha van irányító és van végrehajtó tag. A láb nem gondolkodhat és a fej nem
léphet. A kéz nem emészthet és a gyomor nem kapálhat. Jaj annak a lábnak, mely ve-
zetni akar, és jaj annak a fejnek, mely lépegetni akar. Nagy zűrzavar keletkezik, ha a
testrészek nem becsülik meg a hivatásukat. A nők a dolgozórétegben helyezkednek el.
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Ez nem aláértékelésük, de kétségtelenül a brahmanikus munka kevésbé vonzza őket. Az
istentiszteletben ettől függetlenül gondosságuknak, áhítatuknak, hitüknek meghatározó
a jelentősége. A gyermekek vallási nevelése is a nőktől függ javarészben. Nálunk, há-
la Istennek, feleségem is hasonló érdeklődésű volt. Már házasságunk előtt a Krisna-tu-
datot képviselte. Beszéltem a bhakta feleségével. Csendes, de határozott assszony. Fér-
jét puha hangon figyelmeztette, ha már készülnie kellett a szertartásra. Meghitt gondos-
sággal helyezte az asztalkára az áldozati edénykéket, cserélte ki az oltáron a virágvá-
zákat. A másik asszony, az üzleti úton járó bhakta keletnémet felesége, hasonló bájjal
tevékenykedett. Amíg velük voltam, nem hittem, hogy lehet rosszkedvűen is dolgozni
és ásítozva ünnepelni.

"Harcolj a harc kedvéért." /Bhagavad-gita 2,38/ Saját fájó pontjukra tapintott a bhak-
ta, midőn szóba került a nyugati Krisna-kultusz. Sajnos, minden vallásban felüti fejét
előbb-utóbb a meghasonlás. Oktalan halandó az, aki ezen megbotránkozik. Prabhupáda
halála után, ismerős eset, utódai elhallgatták a guru leveleit, s akarata ellenére önkénye-
sen 13 részre felosztották maguk közt a világot. Nyugaton alaposan lejáratták a Kris-
na-tudatot, mivel anyagiasságba merültek. Túlságosan eluralkodott rajtuk a pénzsóvár-
ság, a hatalomvágy. Könyvnyomdákat, farmokat, üzleteket nyitottak. Persze, maradtak
még szép számmal komoly Krisna-tanítványok, példának okáért a 92 éves Skridhara-
szvámi. Mi is szeretnénk tisztán, egyszerűen követni a tanítást.

A vacsora nagyon változatos, vitamindús. Kétfajta krumpli, paprikasaláta, olajos re-
szelt répa, pörkölt dió, szilva, vajas barnakenyér, tea. Egyetlen nagy tányéron emelked-
nek az ételhalmocskák. így ízléses és praktikus. A ház körüli munkáatok elvégzése után
kerül sor az esti imára. Ezen részt vesz az egész család. A bhakta a már ismertetett szer-
tartást végzi, mi középen ülünk lábunkat magunk alá húzva. Az asszonyok szép, színes
száriban kétoldalt állnak, jobban mondva: táncolnak. Kezükben két pici cintányér, eze-
ket csendítgetik sűrűn össze a magnó Krisna-himnuszaira. Közben végig ütemesen mo-
zognak. Senki ne gondoljon holmi pajzán diszkótáncra. A tánclépések és az elhajlások
szinte egyhelyben zajlanak, nagyon szemérmesen, mégis utalnak a misztikus extázisra.
A gyerekek ki-bejárnak, láthatólag nagyon élvezik a zenét és a látványt, bohókásan
szökdécselnek. A bhakta felesége átveszi férjétől a szent tüzet, s körbehordozza. Jelké-
pesen mindannyian veszünk belőle, megérintve a homlokunkat. Jó az, ha az emberben
lobog a Szentlélek tüze. A bhakta a megszentelt vizet is átnyújtja, s a ház asszonya kör-
bejárva meghint vele mindenkit. Visszaviszi, ügyesen kikerülve a faragott körszékecs-
kére helyezett tűztartó ezüsttégelyt. Az asszonyok az ima alatt megállás nélkül énekel-
nek, táncolnak, hajlonganak szárijukban. A megfőtt szilvalekvár enyhe illata illan a le-
vegőben. Búg a kagylókürt. Homlokukkal megérintik a földet a nők, vége a szertartás-
nak.

"A hivalkodó vezeklés és önszigor a szenvedély kötőerejéhez tartozik, csapongó és
ideiglenes, s azért végzik, hogy tiszteletet, megbecsülést és magasztalást szerezzenek."
/Bhagavad-gita 17,18/ A két gyermeket a német asszony szülte az útonlévő bhaktától.
Házigazdánk felesége még nem szült, s ezen csodálkoztam. Vajon nem kedvező az em-
ber formában való megtestesülés? Ellenkezőleg, mondja a bhakta, nagyon kedvező és
ritka alkalom. Mi is szeretnénk mostmár gyermeket, eddig nem volt rá mód. Prabhupá-
da guru három gyermeket tart ideálisnak, de természetesen ez a szám nem előírás. Kris-
na ajándékként ígéri meg az emberré-születést midőn azt mondja: ha Rám gondolsz,
visszakerülsz a tudatos életbe.

"Sok-sok születés van Énmögöttem és mögötted. Én képes vagyok mindegyikre em-
lékezni, de te nem, óh, Arjuna, ellenség fenyítője." /Bhagavad-gita 4,5/ Még szó lesz
róla, milyen szigorú a Krisna-hívők nemi élete. Az előző beszélgetéshez tartozom
annyi magyarázattal, hogy szexuális kapcsolat csak gyermeknemzés céljából megenge-
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dett. Azt mondanom se kell, hogy szigorúan csak házastársak között. Aki valami oknál
fogva egy ideig nem vállalhat gyereket, annak teljes önmegtartóztatásban kell élnie. S
én a hét esztendős önmegtartóztatást habozás nélkül feltételezem a bhaktáékról, noha
teljes emberek, s aligha aszexuálisok. A személyes szeretetnek annyi áttetszőén finom
módja van ilyen Istentől ihletett emberpár esetében.

"Az anyagi világban az élőlény különböző életfelfogásait úgy viszi egyik testből a
másikba, mint ahogy a szél szállítja az illatot egyik helyről a másikra." /Bhagavad-gi-
ta 15,8/

A test jármű, mondja a bhakta, amelyet az anyagi világban megkaptunk. A test a
cselekvés különböző lehetőségeit tárja elénk, és minden test kihat a lélek jövőjére. Az
én-érzet a test összes változásával sem szűnik meg. Sőt ez az én-érzet a halállal sem
változik meg. Amíg csak a testtel azonosítjuk magunkat, az anyagi világban kell újra
és újra megszületnünk. Vagyis halála után is testnek hiszi még magát az ember. Olyan
ez, mint a színházban. A szerepek változnak, a néző akár el is hiszi a változást. De aki
a szerepeket játssza, az pontosan tudja, hogy mindez "én" vagyok. Van anyagi és lelki
világ. Mi éppen ebbe az anyagi világba csúsztunk. Itt kell harcunkat megharcolnunk.
Ez az anyagi világ nem végtelen. Szűk terében, eredeti végtelenségétől és Istentől tá-
vol pörög-szenved a születés-betegség-öregség-halál négyes kínzókamrasarkában az em-
beriség, így vándorol egyik testből a másikba, s megpróbálja visszaszerezni eredeti kap-
csolatát Istennel. S ez a lehetőség teszi csodálatos kalanddá az egyes emberek életét.

"Miként az ember leveti elnyűtt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is
az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe." /Bhagavad-gi-
ta 2,22/

A bhakta szülei, egyszerű emberek lévén, kezdetben visszaborzadtak gyermekük val-
lási eltévelyedésétől. Egy apát vagy anyát sokkal nehezebb bármiről meggyőznie a sa-
ját gyermekének. Ők a gyereket látják még az érett felnőttben is. Igen ellenségesen fo-
gadták a tengerész-kirándulást is, de amikor ide a tanyára költöztünk, kirobbantak, hogy
inkább hajóznék.

"Azt sem tudjuk, melyik a jobb: ha mi győzünk, vagy ha ők győznek le minket."
/Bhagavad-gita 2,6/ A bhakta felesége kérdésemre egy sokatmondó megjegyzést tett.
Engem ennek a vallásnak a meleg, bensőséges, családi jellege vonzott elsősorban. Más
talán titkolta volna, félreértésektől tartva, hogy különleges élményt jelent számára a
murtik /kis Krisna-figurák/ szertartásos fürdetése. Ez kegyelmi szempontból is nagyon
kedvező, s egyben anyai és családi szokássá szelídíti e kozmikus teológia végtelen mé-
reteit. A fürdővizet egyébként illatosítják, s ennek fogyasztása hozzájárul a belső tisz-
tuláshoz. Nem mellőzhető fürdetéskor a mantrázás, Krisna nevének a vibrálása sem.

"Az ember nem szabadulhat meg a visszahatásoktól csupán azáltal, hogy eláll a mun-
kától, és pusztán lemondással sem érhet el tökéletességet." /Bhagavad-gita 3,4/ Az ősök-
nek bemutatott hajdani ételáldozat mintájára a Krisna-hívők ma is ételeket ajánlanak fel
- mantrázás közben - az Istennek s a szentek szellemeinek. Egy étkezés időtartamáig
bennhagyják a tálkákat a szentek szentjében, majd visszavegyítik a család ételébe az
áldozati lakomát, s elfogyasztják. Ez ugyancsak lelki haszonnal jár, természetesen fel-
tételezve előzetesen a cselekvések tökéletességét. A bhakta attól tartott, hogy nevetsé-
gesnek találjuk az étkezés előtti felajánló sürgés-forgást, holott a magam részéről öröm-
mel fedeztem fel benne az összes komoly vallásban alapvető, áldozati aktust. A magyar
szokások közül erre utal pl. a bor földre loccsantása poharazás előtt.

"Az ilyen romlott családokban nem áldoznak ételt és italt az Ősatyáknak." /Bhaga-
vad-gita 1,41/ A murtikat ünnepi alkalmakkor mézben és tejben fürdetik meg. A méz
és a tej /vö. tejjel-mézzel folyó Kánaán a Bibliában/ a tisztaság, a romlatlanság, az
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egészség jelképes ételei. Már természetüknél fogva isteni eledelek, s Krisna fürdése
mintegy a kegyelmi rendben is foganatosítja a természetes állapotot.

"A bhakták megszabadulnak mindenféle bűntől, mert csak olyan ételt fogyasztanak,
amit először felajánlottak áldozat gyanánt. Mások, akik személyes érzéki élvezetükre
készítenek ételt, bizony csak bűnt esznek." /Bhagavad-gita 3,13/

Egymás társaságát keressük, hogy megerősödjünk a jóban. A fő bűnöket ki lehet ke-
rülni, ha meggyőződésből tudjuk, milyen áldásos a tiszta élet. A tilalmakat tekintve négy
alapelőírást kell megtartanunk. 1. Húst-halat-tojást nem szabad fogyasztanunk, hogy a
gyilkolás fő tilalmát így is érvényesítsük. 2. Szeszes italt nem szabad fogyasztanunk,
nehogy örömeink illuzórikusak legyenek. 3. Tilos a dohányzás, nehogy a lélegzés /lel-
künk/ útja beszennyeződjék. 4. Nemi életet házastársak is csak gyermeknemzés céljá-
ból folytathatnak, mert Isten az élők és nem a holtak Istene. Pozitívan is meg lehet fo-
galmazni ezeket a tilalmakat. 1. Szeretnünk kell minden élőlényt, vagyis mindent, hi-
szen a legparányibb atom is tükrözi Krisna arcát. 2. A teljességre kell törekednünk, va-
lódi boldogságra, mely a mindennapi vallási extázisban taljesedik be. 3. A tiszta leve-
gő a test áttetszőségét eredményezi. A test áttetszősége megkönnyíti a kharma birodal-
mának elhagyását. 4. A gyümölcsfa gyümölcseiért rügyezik tavasszal, a gabonaföld ka-
lászaiért sarjad kikeletkor. Az ember is gyönyöreit a gyermek még nagyobb gyönyörű-
ségében egyesítse. Ha valaki hibát követ el, a megbánás segít a megtisztításban, de ez
csak a kezdet. Hogy a bűnös cselekvés ne ismétlődhessék, szükséges a meditáció. A
meditatív elmélyülést a dzsapa-lánc forgatásával el lehet érni. A dzsapa-lánc 108 golyó-
ból áll. A Hara Krisna-mantrát mondjuk, mialatt ujjainkon görgetjük.

"Nem tudom, hogyan űzzem el ezt a bánatot, amely kiszikkasztja érzékeimet ..."
/Bhagavad-gita 2,8/ A Kagylókürt című, külföldön időszakosan megjelenő vaisnava fo-
lyóirat 2. számában Prabhupada Szókratész filozófiájáról mond véleményt. Dicséri ál-
dozatkész igazságkeresését, de elmarasztalja a merő emberi értelem túlértékelésében.
Gyula azért megkérdezte, a guru vajon elutasítja a többi filozófiát? A bhakta kiemelte,
hogy a guru tisztelt mindenkit. Viszont igen jól ismerte a nyugati világot is. Tudta, hogy
itt gyakori az eset: megvitatnak valamit, mindenki okosnak tartja magát, és kész, haza-
mennek. Semmi se változik. A guru fel akarta rázni a nyugati világot. Ki akarta moz-
dítani abból a kényelmes, langyos álláspontból, hogy "neked is igazad van, na és az-
tán". Tehát: a tan terjesztése érdekében igyekezett felrázni az embereket. Ezért óvako-
dott a visi-vasi, a "felvizezett tej" óvatoskodó stílusától.

"Óh, Kuruk szeretett gyermeke, a határozatlanok szétszórt értelműek." /Bhagavad-gi-
ta 2,41/ Nem akarom a magyarság "délibábos eredetmítoszait" szaporítani. Mindeneset-
re mellékelem bhaktánk érdekes érvét az ősmagyarok Krisna-tudatára vonatkozólag. Ol-
vasunk a krónikákban Attiláék harcmodoráról. Nyílcsatákban verhetetlenek voltak, mi-
vel minden nép közül ők lőtték legerősebben, legmesszebbre nyilaikat. Mintegy meg-
nyújtották a nyíl hatósugarát. Ez pedig, ismereteink szerint, csak a mantra-módszerrel
lehetséges. Se non e verő, ben trovato. Egy nép története korántsem hideg tények so-
rozata. Vélekedések, keveredések, törekvések, meghasonlások, hasonulások legalább
annyira hozzátartonak, mint a királyválasztások. A magyar nép gazdag rokonságú nép,
s annál gazdagabb és egész-ségesebb lesz, minél kevésbé redukálja saját magát. Ez az
egyetemesség útja. Pánhenózis.

"... a vágy pedig dühöt szül. A dühből illúzió ered, az illúzióból emlékezetzavar. Ha
zavart az emlékezet, elveszik az értelem, s az értelem elvesztésével az ember ismét
vissszasüllyed az anyagi lét mocsarába." /Bhagavad-gita 2,63/ Gyakori motívum keleti
képeken a lótusz. Bhaktánk nagyon szépen foglalta össze a virág szimbolikus jelentését.
A lótusz tündöklőén szép és tiszta vízivirág. A szent élet jelképe. Ha emelkedik alatta
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a mocsár, a lótusz szára is felemeli a kelyhet, hogy ne legyen sáros. Nemde kifejezhet-
né ez egy nagymúltú nemzet nehéz történelmi küldetését is?

"Miközben mindenki alszik, a fegyelmezett ember ébren van, de az élőlények ébren-
léte a lelkét látó bölcsnek éjszaka." /Bhagavad-gita 2,69/

A lakótanyában előszoba, konyha, fürdőszoba és - a templommal együtt - három szo-
ba van. Az egyikben a német asszony aludt a gyermekeivel, a másikban szivacsmatra-
con mi, a templomban a letakart parkettán a bhakta és a felesége. Mi még sokáig be-
szélgettünk, de a többiek fél tíz körül elaludtak, mivel hajnalban fél négykor kelnek
rendszeresen. A védikus írások a jóság minőségében élőknek hat óra alvást ajánlanak,
nem többet és nem kevesebbet. Hajnalban, napfelkelte előtt a legmegfelelőbb a vibrá-
lás. A bhaktáék egy-másfél órát dzsapálnak hajnalban. Ilyenkor még erősen koncentrált
az ember. Ha olykor valamilyen akadály folytán elmarad, sokszor egész nap csak kó-
válygunk. A vibrálás az egész napnak megadja a rezgésszámát. Ha ráhangolódunk, min-
den csillagmozgásban, könnyedén halad az útján. Ha nem, rossz szekérként döcögnek
az órák.

"Óh, Arjuna, az nem lehet yogi, aki túl sokat vagy túl keveset eszik, vagy alszik."
/Bhagavad-gita 6,16/ Reggel mire felkászálódunk, javában folyik a munka. A napfény
beárad az ablakon. A két asszony virágokat kötöz a konyhaasztalon. Küllővirág, zinia,
körömvirág és tagetisz sárgáll-ragyog fürge ujjaik alatt. Virágfűzéreket fonnak a murtik
nyakába. Amíg lehet, élő virágok hirdessék, hogy örökké élőket jelképeznek ők, nem
holmi kézzel faragott, holt bálványok. A konyhaasztal alatt feldolgozásra váró bab,
krumpli, vöröshagyma sorakozik az edényekben, a gáztűzhelyen már fő valami. A ter-
jedelmes fürdőszoba feltűnően tiszta. Egy kis angolvécét is ragasztottak a tanyaoldal-
hoz. Az előszobaajtóban összehúzva magát melegszik a két páva. Bóbitájuk kackiásan
szikrázik a friss napsugár-özönben, de tollaik színpompája még egybeborultan nyugszik.
Távolabb, a tanyalerítés mellett a harmatos, aszott füvet harapdálja a négy szarvasmar-
ha. Súlyos, barna tömbjeik élő anyagát, csontjaik és izmaik kristályrendszerét, az érzék-
szervek báva ötösfogatát csodálatos rendben vezérli a lélek. A hölgyek áhítatosan akaszt-
ják a murtik nyakába a virágfűzéreket, s a hajnal ezzel átadja helyét a nappalnak.

"Teste illatos kenőcsökkel bekenve, gyönyörű virágfűzérekkel ékesítve. Az egész el-
ragadó, mindenhová kiterjedő és végtelen volt." /Bhagavad-gita 11,11/

Ma a bhakta süti az olajosserpenyőben a kerek, tenyérnyi kenyérkéket a reggelihez.
Ezeket puriknak nevezik. Hántolatlan búzalisztből készül a puri, akárcsak a cipómére-
tű kenyér, melyet az asszonyok dagasztanak és sütnek, jószerével naponta.

"Mindenki teste gabonaféléken él, melyeket az eső termel." /Bhagavad-gita 3,14/
Míg gyúrja vendéglátónk a kis gombócokat, s kinyújtja a vajas, barna tésztát, be-

szélgetünk. Kiderül, hogy nem bolti olajat használnak, hanem Tiszanánáról hozzák az
olajütőből a benzolszármazékoktól mentes, derítetlen napraforgóolajat. Amit csak lehet,
természetesen és tisztán fogyasztanak, hogy ne vessenek testi akadályt a lélek tisztulá-
sa elé.

"A jóság minőségében levő étel meghosszabbítja az élettartamot, megtisztítja az em-
ber létét, erőt, egészséget, boldogságot és elégedettséget ad. Az ilyen tápláló étel édes,
lédús, zsíros és ízes. A túl keserű, túlságosan savanyú, sós, csípős, száraz és égető ételt
a szenvedély kötőerejében levők kedvelik. Az ilyen étel fájdalmat, kedvetlenséget és
betegséget okoz. A tudatlanság minőségében élők a fogyasztás előtt három óránál to-
vább főzött, ízetlen, állott, bűzös, rothadó és tisztátlan ételt szeretik." /Bhagavad-gita
17,10/ Ebédre már nem maradtunk, pedig a háziasszony igazi vaisnva menüt ígért. Ta-
lán éppen dahl /egyféle felesborsóleves/, rizs és főzelék készült csapatival /lángosszerű
süteménnyel/.

"Én vagyok az emésztés tüze minden testben, és én vagyok a ki- és bemenő életle-
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vegő is, mely által a négyféle étel megemésztődik." /Bhagavad-gita 15,14/ A bhakták
étkezése tehát nem pusztán erőgyűjtés és kedvtelés, hanem liturgikus cselekmény. Hi-
szen a tiszta étel minden morzsájában ott mosolyog Krisna, a Világ Ura, aki nem veti
meg a fizikai világot sem, sőt inkább megszenteli.

"A jövőben sem fog megszűnni életünk, létünk végtelen." /Bhagavad-gita 2,12/ A
nirvána, oktalan rágalmazások ellenére, nem semmi. Teljesen megfelel a mi Mennyor-
szágunknak. Az üdvösség visszajutás az eredeti lakóhelyre, Istenhez. A létezés árnyéka
a semmi, a jó árnyéka a rossz. De nincsen teljes megsemmisülés, és nincsen teljesen
rossz. Az időben fokozatok vannak, de az örökkévalóságban minden egy és jó. A foko-
zatok ténye nem menti a lélek bukását, de nem teszi jóvátehetetlenné sem. A lélek út-
ja királyi út, hiába tűnik útvesztőnek. A tisztulás állapotában a lelkek bolygókon élnek.
A Föld: középbolygó. Vannak olyan felsőbb bolygók, ahol az embernél sokkal jelentő-
sebb civilizációk léteznek. S vannak alsóbolygók, ahol teljes a materializmus. Nem biz-
tos, hogy a kapcsolatteremtés sci-fi-módra lehetséges, mivel anyagszerkezetük felismer-
hetetlenül eltérhet a mienkétől.

"Az anyagi világban minden lény gyarló, a lelki világban pedig mindenki tévedhe-
tetlen." /Bhagavad-gita 15,16/ Emlékezetem szerint olykor a vadállati testbe költözött
démonikus lelkek hálálkodnak Krisnának, miután Krisna vadállatformájuk elpusztításá-
val felszabadítja őket a démoni sorból. Ezek szerint a rossz élőlények elpusztítása - jó?
A bhakta rámutatott, hogy e démonikus lények harcolnak Krisnával, s csak nehezen ad-
ják meg magukat az isteni hatalomnak vak megátalkodottságukban. Ezek a történetek
éppenséggel azt példázzák, hogy Isten előjoga a gonosz megölése, hiszen Isten "gyil-
kossága" a lélek felszabadulását jelenti. A lélek megváltására nem vállalkozhat az em-
ber.

"A tudással rendelkező tudja, hogy a lélek nem gyilkos és nem is gyilkolható." /Bha-
gavad-gita 2,19/ Egyes keresztény teológusok ellenérve a lélekvándorlás tanával szem-
ben az, hogy semmibe veszi az erkölcsi felelősséget Bátran bűnözhet az egyed, majd
kijavítja az új megtestesülésben - jelszóval. Csakhogy: a halál pillanatában mindenkép-
pen okul a lélek. Újjászületésekor ugyan előző lelkiállapotába kerül vissza, de már tud-
ja, hogy mit rontott el. Ezt a tudást a lelkiismeret szavának is nevezhetjük. Ez egyéb-
ként ugyanolyan nehezen tisztázható és nemes szándékot feltételező kérdéskör, mint pél-
dául a halál pillanatában való megtérés keresztény értékelése.

"A bölcsek nem keseregnek sem a halott, sem az élő felett." /Bhagavad-gita 2,11/
Egy normális szociográfiai munka az első oldalain foglalkozna a munkával, a megél-
hetési és nyereségforrásokkal. Mi utoljára kukkantottunk be a harmadik tanyaépületbe,
a műhelybe.

"Végezd el kötelességed, és válj meg minden olyan köteléktől, amely a sikerhez és
a kudarchoz fűződik." /Bhagavad-gita 2,48/ A bhakta elmondja útközben, hogy a gyer-
tyagyártás alapanyagát, a paraffint nagy tételben az Áfortól veszik. Ezt formába öntik,
festik és darabonként faragják.

"A jóságban élők nem utálják a kedvezőtlen munkát, de nem is ragaszkodnak a ked-
vezőhöz, okos emberek, s nincsenek kétségeik a munkát illetően." /Bhagevad-gita 18,10

Időbe tellett, míg az üzleti kapcsolatok kialakultak. Jelenleg is az egyik bhaktának
hetente útra kell kelnie, hogy az üzlethálózat gyertyarendeléseit ellenőrizze, lebonyolít-
sa. Kezdetben előfordultak visszaélések is. Egy magánrendelő nem volt hajlandó hóna-
pokig kifizetni a leszállított árut. Addig jártak a nyakára, míg jobb belátásra nem tért.
Általában állami boltoknak szállítanak, s ezekkel ilyen gond nem is lehet. A hét év fo-
lyamán igazán nagy melléfogás nem volt. Mostanság kezd némi túlkínálat mutatkozni
a díszgyertyákból, de egyelőre meg lehet még élni belőle.
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"Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van, de munkád gyümölcséhez nincs!"
/Bhagavad-gita 2,47/ A fennmaradást választékbővítéssel lehet elérni. A kisszövetkezet,
melynek keretében ők is működnek, mintegy húsz tagot számlál. Valamennyi talpig be-
csületes ember és munkás, hiszen tízük felavatott bhakta és a többi is tisztességes is-
tenkereső. Nagy szerencse, hogy elnökük is vaisnava.

"Hogy az embereket a helyes úton vezesse, a bölcs is cselekszik, de a tetteihez va-
ló ragaszkodás nélkül." /Bhagavad-gita 3,25/ A műhelyben most néhány napig szünetel
a munka. Tömegesen sorakoznak a homályban a kartondobozokba csomagolt különfé-
le gyertyák. Szemünk-szánk tátva marad a fonnák változatossága és a míves munka lát-
tán. Ezeket bizony nem lehet futószalagon gyártani, még ha az idők folyamán boszor-
kányos ügyességre is tesz szert valaki. Sok küszködés és elpuskázott munkadarab jelzi
a fejlődés útját. Aki először kezébe vesz egy nyersen kiöntött gyertyarudat, s megpró-
bálja a szalagok, pántok, hidak labirintusrendszerét valamelyik minta szerint kifaragni,
ha nem is törik bele a bicskája /a paraffin puha/, de órák idegmunkájával is csak or-
mótlan selejt sikeredik. Nyolcféle díszgyertyát készítenek saját terveik szerint. Ezeket
szépen csengő nevekkel el is nevezték. Orchidea, lótusz, barokk, rokokó stb. Valóságos
kis égő szoborkompozíciók ezek. Mintha bhaktánk hajdani művészetszerelme így nyer-
ne kárpótlást.

"A bölcs ne zavarja meg a gyümölcsöző tettekhez ragaszkodó tudatlanok elméjét.
Nem a tétlenségre kell buzdítani őket, hanem az odaadó szellemben végzett munkára."
/Bhagavad-gita 3,26/ A legügyesebb kezűek akár hat perc alatt végezhetnek egy gyer-
tya faragásával. Utána következik a festés. Piros, sárga, kék festékkel vonják be az opál
fényű minipalotákat. Egy ilyen gyertyaköltemény előállítási költsége 130 forint. Ehhez
a kereskedelem még hozzácsapja a maga hasznát. A raktárhelyiségből nyílik a tulajdon-
képpeni műhely. Itt madzaggombolyagok és öntőformák sorjáznak rendben. A polcok-
ról sötétbordó vigyorral merednek ránk a "Hawai Tiki" exkluzív díszgyertya-bálvány-
tömbjei. Ez nem volt valami sikeres ötlet, mondja bhaktánk, mincs is igazán keletje,
hamarosan más típusra cseréljük. A sarokban nélkülözhetetlen szilikon hőálló gumifor-
mákat látunk. A közeljövő tervei közt szerepel, hogy nagyobb teljesítményű öntőgépet
vásárolnak. Fel kell készülnünk a hagyományos, egyszerű gyertyák öntésére is, mivel
növekszik ezek iránt a kereslet. Egyre gyakrabban zargatják a kisszövetkezetet a keres-
kedők az ilyen irányú igények kielégítésére. Ezért most - apróhirdetés alapján - fel is
vettek két külső munkatársnőt, bedolgozót. A tucatnyi jelentkező közül az ő kéz-
ügyességük volt a legelfogadhatóbb. Néhány hét bosszankodás után ma már ügyesen és
gyorsan végzik a munkát. Különösebb megerőltetés nélkül is havi ötezer forint fölött
keresnek. A díszgyertyák főleg a hazai idegenforgalom igényeit elégítik ki, javarészt a
Balaton környékén és a fővárosban. Tavaly ugyan Kanadából és két másik nyugati or-
szágból is érkezett megrendelés. Szállítottak is ezer darabot, de nem éri meg. A nyuga-
tiak túlságosan nagy haszonkulccsal dolgoznak. Fillérekért akarnak venni, és méregdrá-
gán eladni. A harmadik keskeny helyiségben elavult, megsárgult jégtáblákként halmo-
zódnak a paraffintömbök. Egyelőre nem kell tartanunk attól, hogy sötétben marad az
ország.

Megkérdeztem a bhaktát, elégedettnek, boldognak meri-e nevezni magát. Válasza
most is egyenes és határozott volt: a Krisna-tudaton belül elért fejlődésemmel nem va-
gyok elégedett. Viszont korábbi életemhez képest ég és föld a különbség. A tanyasi élet-
formát a látszat ellenére sem tartom a vaisnava élethez eredendően elengedhetetlennek,
hiszen társaim jó része városban él. Noha eszemben sincs visszaköltözni, nem elkép-
zelhetetlen, hogy a sors szele visszasodor a nagyvárosba. Egyelőre az, ami régen ter-
mészetes volt, most taszít. Szinte fizikai fájdalmat okoz a zaj, a füst, a zsongás. A fe-
jem fájdul meg legelőször. Az az igazság, hogy mi itt sohasem unatkozunk. Nem vá-
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gyünk másra, többre. Már gyerekkoromban is könnyedén lefoglaltam magam, ha más-
sal nem, a képzeletemmel.

"Aki egyenlő barátaival és ellenségeivel szemben, kiegyensúlyozott a tiszteletben és
szégyenben, hidegben és melegben, boldogságban és boldogtalanságban, jó és rossz hír-
ben, mindig mentes az anyagi társulás szennyeződésétől, állandóan csendes, mindennel
elégedett, nem törődik semmilyen hajlékkal, szilárd a tudásban, és odaadó szolgálattal
foglalja le magát - az nagyon kedves Nekem." /Bhagavad-gita 12-19/ Búcsúzáskor a
bhakta felesége megajándékozott bennünket egy-egy házisütésű bamakenyérrel, a bhak-
ta pedig merített a lisztesládából egy-egy zacskó barnalisztet. Alig egy napot töltöttünk
velük, mégis nagyon megszerettük őket. Hivalkodás nélküli végtelenül tiszta egyszerű-
ségük, köntörfalazás nélküli őszinteségük, elbizakodásmentes bizalmuk a legjobb érv
volt hitük és tanításuk védelmében. Az együttlét nem határolt be, nem korlátozott ben-
nünket, mint általában az emberi közösségek, hanem kitágította befogadóképességünket
és látókörünket. Azt hiszem, legalább egy szememyit jobb keresztény lettem általuk. Is-
ten veletek Krisna igaz tanítványai! Hare Krisna!

"Kijelentem, hogy aki tanulmányozza ezt a szent párbeszédet, az az értelmével imád
engem." /Bhagavad-gita 18,70/ /1986./

Piéta


