
M
Ú

ZE
U

M
P

ED
A

G
Ó

G
IA

I K
IA

D
VÁ

N
Y



Írta | Hársvölgyi Virág
Szakmailag ellenőrizte | Válóczi Róbert
A szöveget gondozta | Ruttkay Helga

Grafika | Vörös Sára Kata
Rádhiká-illusztráció | Válóczi Róbert

Fotók | Áment Gellért, Fazekas Annamária
Képfeldolgozás | Laczkovich Virág
Kiadványkoordinátor | Türk Timea

Nyomda | EPC Nyomda
ISBN | 978-615-5304-85-9



Namaszkár! Üdvözöllek!

Rádhiká vagyok, és e füzet segítségével 
szeretnélek kicsit eligazítani az indiai  
istenek meglehetősen összetett világában.

Én most tíz kiválasztott szereplőt mutatok 
be neked, és miután megismerted őket,  
a füzet végén található „szuperhős” kártyák 
segítségével elmélyítheted tudásodat.



Brahmá

a teremtő
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Brahmá – Visnu és Siva mellett – a hindú vallás istenhármasságának 
(trimúrti) tagja, az emberek világának szabályozója s az abban uralkodó 
négy alapvető rend létrehozója: 1. bráhmanok (papok, bölcsek, törvény-
hozók, tudósok, költők, tanítómesterek); 2. ksatriják (harcosok, nemesek,  
királyok); 3. vaisják (kereskedők, iparűzők); 4. súdrák (szolgák, fizikai mun-
kákat végzők).

Brahmát gyakran ábrázolják úgy, amint a Visnu köldökéből sarjadó lótusz  
kelyhében megjelenik. Általában rózsaszínes piros testszínnel látjuk,  
koronás fővel, hosszú szakállal. Tigris vagy fekete antilop bőrét viseli  
ágyékkötőként, négy arcával a négy égtáj irányába tekint. Négy karjában  
vizeskorsót, könyvet, áldozati kanalat, fűcsomót, imafüzért tarthat.  
Hátasállata a hattyú. Gyakorta ábrázolják meditáló pózban, amint lehunyt 
szemmel, lótuszülésben ül. 

Brahmá hitvese Szaraszvatí, a költészet istennője, aki a lét és bölcsesség 
rejtelmeit önti szavakba. Gyönyörű, de szeszélyes istennő. Világos test-
színnel ábrázolják, fehér ruhában, fehér lótuszban ülve egy tó közepén 
vagy hátasállatán, a hattyún. Kettő és négy karja is lehet, melyekben köny-
vet, hangszert, lótuszvirágot, imafüzért, elefánthajtó botot, kereket, hurkot, 
nektárral telt kelyhet, buzogányt, kagylókürtöt tarthat.
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Nevének jelentése: „átható; aki mindent áthat; mindenbe behatol”. Brahmá 
és Siva mellett a hindú vallás istenhármasságának (trimúrti) tagja, a világ-
egyetem fenntartójaként tisztelt isten, aki a kozmikus Tejóceánon lebegő, 
ezerfejű kobraágyán fekve, csupán a lélegzetvételével képes univerzumo-
kat megteremteni és elpusztítani. Vidám, mosolygó arckifejezéssel, fiatal 
férfiként, kék testszínnel ábrázolják, nyakában virágfüzérekkel és azzal  
a csodálatos drágakővel, amely a Tejóceán kiköpülése során bukkant fel. 
Jelképei közé tartozik a négy karjában tartott buzogány, kagylókürt, disz-
kosz és lótusz. Nyolc karral is ábrázolhatják, ilyenkor íjat, nyilat, kardot  
és pajzsot is tart. Hátasállata a mitikus – félig ember, félig madár alakban 
ábrázolt – Garuda.

Visnu a világ megmentése érdekében tízszer alászállt a halandók közé.  
Az ekkor felvett alakjait avatáráknak nevezzük. Tíz fő avatárája a félig  
ember, félig hal Matszja (1.); a félig ember, félig teknős Kúrma (2.); Varáha,  
a vadkan (3.); a félig ember, félig oroszlán Naraszimha (4.); Vámana,  
a törpe (5.); Parasuráma, a „csatabárdos Ráma” (6.); Ráma, kinek tetteit  
a Rámájana eposz beszéli el (7.); Krisna (8.); Sziddhártha Gautama,  
a történeti Buddha (9.) és végül Kálkí (10.).

Visnu örök társa Laksmí (másként Srídévi, Srílaksmí), a jó szerencse,  
a szépség és ifjúság gyönyörű istennője, aki a Tejóceán kiköpülése során 
tűnt elő. Bőre aranyszínű; négy kezéből kettőben lótuszvirágot tart, a har-
madik kezével védelmet ad, negyedik kezét adakozó kéztartásban látjuk. 
Gyakran Visnu ölében jelenik meg vagy lótuszvirágon.

a fenntartÓ

visnu
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koBra

siva

Nevének jelentése: „jóságos, kegyes”. Brahmá és Visnu mellett a hindú 
vallás istenhármasságának (trimúrti) tagja, aki táncával elpusztítja, majd 
újjáteremti és fenntartja a világegyetemet. (Ezért ábrázolják gyakran Siva 
Natarádzsaként, vagyis „a tánc ura”-ként.)

Nyaka, torka és nyelve kék színű, mert a Tejóceán kiköpülésekor lenyelte 
Vászukínak, az alvilági kígyók fejedelmének a kiokádott mérgét, hogy ezzel 
megmentse a világot a pusztulástól.

Legfőbb jelképe a háromágú szigony. Feltornyozott, fürtös haját holdsarló  
– mely ékesség a Tejóceán kiköpülése során bukkant fel – és koponya 
díszíti. Hajfürtjei közül a Gangesz folyó egy kis vízsugárként ömlik alá. 
Homloka közepén a harmadik szemével képes mindent felperzselni.  
Nyakában kobra tekeredik, testén tigrisbőr van átvetve. Jelképei közé  
tartozik a kagylókürt, a dob, az imafüzér, a kalasa nevű fémedény,  
a lótuszvirág. Számos megjelenési formában ábrázolják. Gyakori kísérője 
a fehér színű Nandi bika.

Siva gyakran nem emberi alakban, hanem linga formájában jelenik meg, 
amely a végtelenséget jelképező kőoszlop. A lingát a templomok belső 
szentélyeiben szokás elhelyezni.

Siva első felesége Szatí volt, akinek apja, Daksa többször is becsmérelte  
Sivát. Szatí megelégelte apja bántó szavait, mellyel férjét a gúny és meg-
vetés tárgyává tette, ezért dühében tűzbe ugorva (más forrás szerint 
belső tüzét felerősítve) megsemmisítette önmagát. Majd új megjelenési  
formájában, Párvatíként lett ismét Siva hitvese. Gyermekeik Kárttikéja 
(másként Szkanda vagy Szubramanja) és Ganésa.

a PusztítÓ  
és a megúJítÓ
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Párvatí

Párvatí Siva első feleségének, Szatínak az újjászületett alakja, az odaadó  
hitves mintaképe. Apja Himavat, a Himálaja* hegy ura, ezért is kapta  
Párvatí a nevét, amelynek jelentése: „a Hegy leánya”. Mikor Párvatí el akarta 
érni, hogy Siva újra beleszeressen, a szerelem istenének, Kámának a segít-
ségét kérte. Káma virágnyilával meglőtte az elmélyülten meditáló Sivát, aki 
erre dühében kinyitotta harmadik szemét, és az abból kicsapó tűzzel porrá  
égette Kámát. Párvatí azonban addig könyörgött Sivának, míg az újra 
életet lehelt a szerelemistenbe, de új testet nem adott neki. Ettől fogva  
a szerelem láthatatlan, de mindenütt jelen van.

Párvatít kettő, négy vagy nyolc karral is ábrázolják. Hátasállata a tigris. 
Sokszor gondolnak rá úgy, hogy belőle ered minden más istennő, így  
például Durgá és Kálí is.

Családi körben férjével, Sivával és gyermekeikkel, Kárttikéjával (másként 
Szkanda vagy Szubramanja) és az elefántfejű Ganésával ábrázolják.

* Bár a magyar nyelvben Himalája néven honosodott meg, a hegyvonulat nevének helyes formája Himálaja.

a hegy leánya
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ganésa

Az elefántfejű isten Siva és Párvatí gyermeke, aki a ganáknak – azaz Siva 
törpeseregének – vezére. Elefántfejjel, hatalmas pocakkal, többnyire ülve 
vagy tánc közben ábrázolják. Négy kezében édességgolyót, csatabárdot, 
lótuszt tart. Hátasállata a músaka, egy patkányszerű lény. 

Ganésa különleges módon jött a világra, elefántfejét több történet is  
magyarázza. Az egyik szerint Párvatí sárból és saját verítékéből gyúrta 
meg azért, hogy legyen, aki vigyáz rá, amíg férje, Siva a hegyekben meditál. 
Ganésa tehát akkor „született”, amikor Siva távol volt otthonról, így a gyer-
mek nem ismerte az apját. Történt egyszer, hogy Párvatí éppen fürdött, 
míg Ganésa őrt állt, és közben megérkezett Siva, aki feleségéhez indult, 
de Ganésa – minthogy nem ismerte fel – útját állta. Siva nagy haragra 
gerjedt, és dühében levágta Ganésa fejét. Miután rádöbbent, hogy saját 
fiát ölte meg, megfogadta, hogy az első arra járó élőlény fejét fia testére 
helyezi. 

Így lett Ganésa elefántfejű. Fél agyarának magyarázata pedig az, hogy  
a monda szerint ő jegyezte le a Mahábháratát – a mintegy háromezer 
éves, szanszkrit nyelvű hindú eposzt –, és nagy lelkesedésében letörte  
az egyik agyarát, hogy azt íróeszköznek használja.

az akadályok 
elhárítÓJa
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gangá

A szent víznek tartott Gangesz folyó a hindúk hite szerint az égben ered 
és a Tejútnak a földi folytatása. Amikor lezúdult az égből, rettentő ereje  
a világot pusztulással fenyegette, de Siva a zuhatag alá állt és felfogta  
feltornyozott hajában, ahol a víz végül folyammá szelídült. Ezért ábrázolják 
Sivát úgy, hogy hajfürtjei közül a folyó egy kis vízsugárként ömlik alá.

A Gangesz folyót Gangá istennő személyesíti meg, akit világos testszínnel  
ábrázolnak, fején fehér koronával. Kettő vagy négy karral jelenik meg,  
melyekben leggyakrabban vízililiomot és vizeskorsót tart, de ábrázolják  
kezében húros hangszerrel és védelmező kéztartással is. Hátasállata  
a makara, a halfarkú krokodil.

6

a szent folyÓ
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Durgá istennőt a férfi istenek haragja hívta életre, amikor is a világot egy 
pusztító démon, Mahisa fenyegette, és az istenek minden erejüket latba 
vetve sem bírtak vele.

Mindannyian ajándékoztak Durgának egy-egy fegyvert, ezért az istennőt 
nyolc vagy tíz karral ábrázolják, s kezeiben azokat a fegyvereket – a kardot, 
íjat, nyilat, diszkoszt, buzogányt, villámot, lándzsát, háromágú szigonyt 
– tartja, melyekkel a bivaly vagy férfi képében ábrázolt, alakváltó démont 
legyőzte. Mahisa elpusztítójaként az istennőt Mahisászuramardiníként  
is említik, és gyakran ábrázolják úgy, hogy az istennő lábbal tiporja  
a Bivalydémont, amelynek hátába háromágú szigonyát szúrja.

Hátasállata az oroszlán. Az istennő egyik legnagyobb ünnepe a szeptem-
ber–október hónapban tartott Navarátri fesztivál, másként Durgá Púdzsá. 
A tíz napon át tartó ünnepsorozat az istennő és a démon harcát eleveníti 
fel, amelynek csúcspontja a győzelem napja: a jó győzelme a rossz felett. 
Ekkor a Durgát mintázó agyagszobrokat ünnepi menet kíséri a folyóhoz, 
ahol a vízre bocsátott agyagfigurák az isteni kozmoszban való feloldódást 
jelképezik.
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hanumán

Hanumán atyja Váju, a szélisten, ezért a majomisten csodálatos képességei  
közé tartozik a repülés. Gyermekként nem állt távol tőle a csínytevés, és  
a hasát is nagyon szerette megtömni mindenféle finomsággal.

Történt egyszer, hogy felnézve az égre, a Napot hatalmas gyümölcsnek látta  
és megpróbálta elérni. Fel-felugrott, egyre magasabbra, de közben meg-
látta Indrát, aki az elefántja hátán repült az égen. Hanumán az elefántot  
is gyümölcsnek vélte és utánaeredt. Indra ekkor megdühödött és menny- 
dörgő villámával lesújtott rá, így Hanumán a földre zuhant és eltörött  
az álla. A baleset nyomán kapta nevét is: Hanumán, vagyis „törött áll”. 

Alakjának fontos szerepe van a Rámájana eposzban, ahol Rámának  
(Visnu egyik megtestesülésének) hű segítője. Hanumánt majomfejjel  
ábrázolják, kezében fegyverét, a buzogányt tartja. Gyakran repülés közben 
is látjuk, amint tenyerén tartja a Himálaja egyik hegycsúcsát. Ennek eposzi 
magyarázata szerint Ráma herceg és testvére, Laksmana, a ráksaszákkal  
(démonok) vívott harcban megsebesült, bajukra gyógyírt pedig csak  
a Himálaján termő különleges növények palántái jelenthettek. Hanumán, 
Ráma hű szolgája útnak indult, egész álló nap szélsebesen száguldott, 
hogy elérje a hegyet. Besötétedett, mire odaért, és mivel a sötétben nem 
találta meg a szükséges növényeket, inkább felemelt egy egész hegycsú-
csot és elvitte Indiába, ahol Ráma, Laksmana és sérült társai mind szeren-
csésen felgyógyultak. Hanumánt gyakran ábrázolják úgy, amint szétnyitja 
mellkasát, amelyben Ráma és Szítá jelenik meg. Miként Szítá a hűséges 
feleség eszményképe, úgy Hanumán a hű szolga erényeinek birtoklója.  
Indiában ő a rendőrök védőistene.

a maJomistenség
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krisna

A világszép Dévakí nyolcadik gyermekeként születő Krisna Visnu nyolcadik 
megtestesülése, avatárája. Világrajövetelét jóslat előzi meg, mely Dévakí 
bátyjának, Kanszának pusztulását jövendöli a születendő gyermek keze 
által. Visnu tanácsára az újszülöttet (melyben ő maga testesül meg) kicse-
rélik a pásztornép fejedelmének, Nandának a gyermekével. Nanda ugyanis  
– értesülvén a Kansza haragja miatt veszélyben lévő fiúról – népével 
együtt Vrindávanba költözik. A gyermek Krisna igen csintalan, emellett 
emberfeletti képességekkel rendelkezik és bámulatos tettek sorát hajtja 
végre. Kétéves születésnapja alkalmából Nanda ünnepi lakomát ad, és 
megérkezik a finom ételekkel gazdagon megrakott szekér. Az edényekben 
mindenféle földi jó: vaj, tej, túró, rizs, méz, gyümölcs található. Miközben  
a népes forgatag az előkészületekkel foglalatoskodik, senki nem figyel  
a szekér körül kószáló gyermekre, még sírását sem hallják, ezért a nagy 
erejű Krisna megdühödik és felborítja a súlyos szekeret annak minden  
rakományával együtt, amely szanaszét repül. Egy másik alkalommal  
a gyermek vajat csen és elmászik vele, ezért az asszonyok – büntetésből 
– egy fához kötözik, Krisna azonban könnyűszerrel megszabadítja magát, 
mert egyetlen rántással gyökerestül tépi ki a fát a földből.

Máskor sarat eszik, ezért játszópajtásai, a tehénpásztorfiúk beárulják  
anyjának, Dévakínak, aki arra kéri haszontalan gyermekét, hogy nyissa ki 
a száját. Krisna szófogadóan kitátja a száját, melyben Dévakí nem sarat 
lát, hanem a gyermekben lakozó univerzumot: az eget, az égbolt régióit,  
az egész bolygót, hegyeivel, óceánjaival. Látja a süvöltő szeleket és  
a villámokat, a Holdat, a csillagokat, az egész teremtett világot. Dévakí így 
ismeri fel az isteni gyermekben Visnu megtestesülését.

Az idő előrehaladtával Krisna csinos ifjúvá serdül, aki szívesen hódol kedv-
telésének, a fuvolajátéknak. Ábrázolásainak kedvelt jelenete, amint állva, 
egyik lábát kecsesen a másikon keresztbe téve fuvolán játszik. Testszíne 
olyan, akár a friss esőfelhő. Gyakran ábrázolják továbbá gyermekként vaj-
gömbbel a kezében mászva; fuvolázva, amikor is a tehénpásztorlányokat 
(a gópikat), köztük örök társát, Rádhát mulattatja; vagy harc közben, ami-
kor Ardzsuna harci szekerét hajtja. Ez a jelenet a kuruksétrai csata, amely 
előtt Krisna elmondja a híres Bhagavad-gítát, a hindú vallás és filozófia 
egyik legfontosabb szövegének tekintett szózatot.

a mindenkit 
vonzÓ
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kálí

Kálí nevének jelentése: „fekete”. A harcos istennő, Durgá dühtől elfeketedő 
arcából pattant ki. Istennői szerepe szerint a démonoktól védi a világot,  
de ha dühe elragadja, képes mindent elpusztítani. Megjelenése igen vad: 
teste fekete, szeme lángoló, hosszú nyelve kilóg, haja zilált. Nyakában  
emberi koponyákból készült füzért és tekeredő kígyókat visel,  
derekán levágott karokból álló szoknyát hord. Tíz kezében különböző 
fegyvereket tart: hurkot, bárdot, háromágú szigonyt, kardot, kagylókürtöt,  
íjat, nyilat, diszkoszt, pajzsot, holdkorongot, koponyát. Ez utóbbi  
annak a Raktabídzsa nevű démonnak a levágott feje, melyet Kálí  
legyőzött. Mivel a megsebesített démon minden vércseppjéből újabb  
démonok születtek, Kálí a nyelvével fogta fel Raktabídzsa vérét, de ettől  
ő maga is vad őrjöngésbe és pusztításba kezdett.

Egy másik történetben, az ugyancsak tomboló Kálít Siva akadályozta meg 
a további őrjöngésben azzal, hogy lábai elé vetette magát. Kálí, miután  
ráeszmélt, hogy kinek a testét tapossa, magához tért és lenyugodott.
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a fekete



siva

karokBÓl készült
szoknya

edény

koPonya-
füzér

kard

sötét bőr

háromágú
szigony

kilÓgÓ
nyelv




