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A hippi ideológiák és a vaisnava elvek közötti hasonlóságok 

 

A Beatles mindenidők legbefolyásosabb zenekara, sem előttük, sem utánuk nem volt hozzájuk 

hasonlóan népszerű banda. Amikor felléptek, az emberek megőrültek, és hisztérikus sikításba 

törtek ki. A Beatleasnek sok mindent köszönhetünk, segítségükkel meghatározhatjuk a Rock 

’n’ Roll fogalmát, és definiálhatjuk a ’60-as évek forradalmát. (Roberts 2002:9) Emberek 

millióira volt hatással, épp úgy az öltözködésben, hajviseletben, mint a világ dolgaihoz való 

hozzáállásban. Felforgatták a világot, és népszerűségük mind a mai napig tart. (Wentzel 

2002:7)  

De milyen is volt akkor a világ? A hatvanas évek „mozgalma” nem mondható homogénnek, 

eltérő fejlődési szinteken lévő kezdeményezések alkották. Az ötvenes években átélt háborús 

események után, a hatvanas évek nyugalma, unalmassá vált az új generáció számára. Míg 

Angliában a fennálló hatalom korlátozásai ellen, addig Amerikában a materialista civilizáció, 

„lélekgyilkos” hatása ellen lázadtak. Barry Miles szerint a hatvanas évek ellenkultúrája a 

szex, drog, és rock and rollt jelentette. (Banyár 2009:11)  

A korszak jellegzetes hippi ideológiája előkészítette a terepet a védikus kultúra nyugati 

térhódításának, melyben markáns szerepet játszott George Harrison és a Beatles. 

A hippi mozgalmak Amerikában születtek meg, amikor a fiatalok kiábrándultak a késői 

kapitalizmusból, és a fogyasztói társadalmat fojtogatónak érezték. Úgy gondolták, hogy az 

elszemélytelenedett, pénzorientált, „műanyag” világ a vesztébe rohan, és a végső összeomlás 

egyetlen alternatívájának a kommunát látták.  

Victor W. Turner Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai című 

munkájában, a hippiket olyan közösségnek írja le, akik kikerültek a társadalom strukturális 

rendszeréből, önként elhatárolódnak a rendszer státusszal rendelkező, szerepet játszó tagjaitól.  

A liminális és kívülálló állapotukat a bajtársiasság és az egyenlőség, mint norma jellemzi. A 

kívülállóság olyan cselekedetekre, és kapcsolatokra utal, amelyek nem az elismert társadalmi 

státusból erednek. (2006:675) 

A kommunákba szerveződött hippi közösségek nagy része önellátó volt, zöldségeket 

termesztettek, és saját termékeket állítottak elő, amit eladtak a hippi bevásároló utcákon. A 

hippi ideák eredete több forrásra vezethető vissza, filozófiájukban ötvözték a zen-

buddhizmust, a marxista elméleteket, az anarchista teóriákat, a védikus irodalmat, stb. 

Pszichedelikus mámorában úszva a szabadságot, a békét hirdették, „szeretkezz, ne háborúzz” 



felkiáltással. Különböző módokon próbáltak személyes lelki fejlődést elérni, nyíltan 

használták az LSD-t, önmegvalósításra használtak szexuálterápiás módszereket, modern 

táncot, bioenergetikát, meditációt, jógát, stb. A vallási paletta is rendkívül színessé vált, 

Maharishi Transzcendentális Meditációja, szcientológia, buddhizmus, Krisna-tudat, 

különböző szekták, és keleti filozófiát oktató guruk tűntek fel.  

 A hippik jobban vonzódtak a keleti tanokhoz, mint a hagyományos keresztény teológiához, 

amit Banyár Magdolna, az óindi vallásfilozófia és a hippi világkép közötti hasonlósággal 

magyaráz. A hippi életmód két alapelve a szegénység és az egyenjogú emberi kapcsolatok, 

melyek a óindi vallásfilozófia vaisnava
1
 ágában is megtalálhatóak. A szegénységet a hippik 

nem erkölcsi szempontból tartották jelentősnek, inkább a tárgyak birtoklásával járó 

„státusharctól” akartak megszabadulni. Míg a vaisnavizmust gyakorlók, az anyagi javakról 

való lemondással, az anyagi kötöttségeiket, vágyaikat kívánják megszüntetni, hogy 

figyelmüket teljesen Isten felé fordíthassák. 

Az emberi egyenjogúság megközelítésében is különbségek fedezhetők fel. A hippik az 

egyenjogúság eszményével a hierarchikus viszonyokat akarták feloldani. Ezzel ellentétben a 

vaisnava vallásfilozófia, Istenhez való viszonyukban értelmezik az egyenlőséget. Tehát 

filozófiájuk alapján, minden élőlény Isten szerves része, és mindegyiknek ugyanolyan 

lehetősége, joga van elérni Őt. A Bhágavata-purána
2
 Hatodik Éneke az élőlényeket szikrához 

hasonlítja, melyek Istenhez – azaz a tűzhöz – tartoznak, tehát minőségileg azonosak vele, de 

mennyiségileg sohasem tudják megközelíteni. További magyarázatokat olvashatunk a „lelki 

egyenjogúság” megértésével kapcsolatban: „Az élőlény örök, és elpusztíthatatlan, mert a 

valóságban nincs kezdete és vége, sohasem születik, és sohasem hal meg. Ő minden testben 

az alapvető elv, mégsem tartozik a test kategóriájába. Olyannyira fenséges, hogy természetét 

tekintve a Legfelsőbb Úrral egyenlő, ám amiatt, hogy rendkívül parányi, hajlamos arra, hogy 

a külső energia
3
 illúziójának hatása alá kerüljön, s így a vágyainak megfelelően különféle 

testeket teremt magának.”
4
 Az idézet alapján, Isten egyenlően bánik az élőlényekkel, hiszen 

mindenkire ugyanúgy vonatkozik a karma törvénye
5
. Annak ellenére, hogy az anyagi 

                                                 
1
 A hinduizmus legerőteljesebb ága, Visnut ill. megtestesüléseinek kultusza. 

2
Srímad-Bhágavatamnak is nevezik, Krisna, illetve Visnu különböző megjelenéseinek cselekedeteit, tanításait 

foglalja össze. Sríla Vjászadéva  írta a 12 énekből, 332 fejezetből, 18000 versből álló művet, melynek végső 

következtetése, hogy minden inkarnáció forrása maga Krisna, tehát ő a Legfelsőbb Úr.  

„Srímad-Bhágavatam Vyászadéva »szeplőtlen puránája«, mely kizárólag a Legfelsőbb Úr odaadó szolgálatával 

fpglalkozik” (Tóth-Soma 168:2002) 
3
 A külső energia az anyagi világot jelenti. 

4
 Srímad-Bhágavatam. Hatodik Ének: 16. fejezet 9. vers 

5
 „A karma az élőlények életét irányító legfőbb törvényszerűség az anyagi világban. Azt jelenti, hogy minden tett 

ugyanolyan súlyú és irányú visszahatást fog kiváltani, amelyet a tett elkövetője vagy aktuális, vagy következő 

életében fog megkapni.” (Banyár 2009:20) 



világban, ez nem minden esetben tűnik olyan egyértelműnek. Hiszen a legritkább esetben 

valósul meg, hogy – a hagyományos értelemben vett - emberi kapcsolatok egyenrangúak 

lennének. (Banyár 2009:19) 

A vaisnava hagyomány elvei, és a hippi ideológiák a felszínen hasonlóak. Tehát ebből a 

szempontból belátható, hogy a ’60-as évek ellenkultúrája jó táptalajnak bizonyult a Krisna-

tudat elterjedésére Amerikában, majd az egész világon. 

 

A Beatles és George Harrison 

Térjünk csak vissza a ’60-as évek pop-rock ellenkultúra legkiemelkedőbb bandájához, a 

hippik kedvencéhez, a Beatleshez.   

A tagok nem csak együtt, - mint a Beatles - rendelkeztek egy sajátos karakterrel, hanem 

külön-külön is egyedi, a másiktól eltérő stílussal bírtak. A média a következő módon 

határozta meg őket: John az intellektuel, Paul a jóképű, Ringo a toleráns, és George a 

spirituális. (Marshall 2006:10)  

A spirituális George Harrison önmagát inkább „dark horse”-nak (sötét lónak) nevezte, mivel 

nem volt egy vezető típusú személyiség, inkább csendesen a háttérbe húzódott. (Banyár 

2008:509) 

A következőkben néhány önéletrajzi adatot fogok megvilágítani Harrisonról, melyek 

rámutatnak arra, hogy milyen körülményekből indult el a hírnév felé, hogyan változott az 

érdeklődése, egészen a spirituális önmegvalósításig. 

Harrison 1943-ban született az angliai Liverpoolban. Apja matróz, majd villamos-, és 

buszvezető, anyja háziasszony volt, akit férje sohasem engedett dolgozni, mivel úgy vélte, 

hogy a négy gyereknek folyamatos anyai gondoskodásra és szeretetre van szüksége.  

„[…] Beatles-béli társaival ellentétben, akiknek szülei elváltak, vagy meghaltak, Harrison 

sohasem szenvedett szeretetlenség érzéséből fakadó személyiségproblémáktól.” (Banyár 

2009:25)  

Harrison családjában valószínűleg szeretet uralkodott, ennek ellenére nem minden oldalon 

tudta kielégíteni az ifjú igényeit. „Paul családjával ellentétben, a szellemi dolgokkal keveset 

törődő Harrison klán nemigen szolgált intellektuális háttérként, nem adtak semmit, ami 

beindítaná egy fiatalember elképzeléseit. A családból hiányzott az elitista nagyravágyás is, 

mely Mimiben
6
 megvolt John jövőjét illetően.” (Spitz 2008:91) 

                                                 
6
 John Lennon nagynénje, aki ötéves korától nevelte Johnt. 



Harrison apja továbbtanulásra biztatta gyermekeit, ebben látta az egyetlen lehetőséget a 

boldogulásra. Viszont a fiatal George nem volt jó tanuló, magas intelligenciával rendelkezett, 

de egyszerűen nem érdekelte a tanulás, ahol csak tudta, megszegte az iskolai szabályokat. A 

középiskolában bátran szállt szembe „a tanárképző főiskoláról éppen csak kikerült skizofrén 

hülyékkel”
7
 amiért semmi iránt nem voltak képesek felkelteni benne az érdeklődést. Ennek 

ellenére társaival szemben inkább visszahúzódó volt, és csak annyit kommunikált, amennyire 

feltétlenül szükség volt. Leginkább a basszusgitár érdekelte, barátjával képesek voltak hosszú 

órákon át nyúzni a hangszert, ami nem okozott problémát a zenekedvelő család életében, 

akiknél egyébként is mindig szólt valami zene. (Splitz 2008:93) 

1950-es években ismerkedett meg a nála idősebb Paul McCartneyval, akivel egy iskolába 

jártak. McCartney felismerte Harrison tehetségét, és 1958-ban már együtt zenéltek a 

Quarrymen együttesben, amiből később kialakult a Beatles. 

A spiritualitás területén Harrison gyermek és ifjúkora nem nevezhető meghatározónak. „Egy 

olyan ember életében, akit később megszállottan foglalkoztat saját spirituális lényege, 

némiképp meglepő, hogy kamaszévei ilyen üresen pengtek le.” (Spitz 2008:89) Édesanyja – 

nem belső meggyőződésből ugyan – de az ír katolicizmus hagyományainak megfelelően 

próbálta nevelni gyermekeit. (Banyár 2009:30) Harrison a következőképp tekint vissza 

ifjúkori vallásosságára: „Már tizenegy éves koromban éreztem, hogy a vallásban van valami 

képmutatás. Minden angol lakótelepen az volt a felállás, hogy az egyik sarkon állt a templom, 

a másikon a kocsma, és ha a férfiak már jól bevedeltek a kocsmában, átmentek a templomba, 

elmondtak három Üdvözlégyet és egy Miatyánkot, dobtak öt pennyit a tányérba, és ezzel 

minden el volt boronálva.” (Roylance 2001:26) Harrison számára a vallás nem jelentett mást, 

mint „rutinszerű képmutatást”, amit nem belső motiváció, hanem társadalmi elvárások 

irányítanak. Banyár a következő sorokat idézi Harrisontól: „Katolikusnak neveltek, de már 

gyermekkoromban sem értettem, hogy miért csak Jézust tekintik Isten fiának, amikor 

valójában mindegyikünk az.”
8
 (Banyár 2008: 30)  

Ifjúkori teológiai elmélkedését, és a vallás „építményével” szembeni ellenérzését követő 

spirituális „lépcsőfokot” az LSD hozta.  

Ahogy Spitz írja: „Az LSD az ébredést hozta el George számára. A kábítószeres utazások 

megvilágosító erővel hatottak, megváltoztatták a tudatát, elindult az önmegvalósítás útján. 

George kezdte hinni, hogy a »spiritualitás« az, amire szüksége van.” (Spitz 2008:520) A 

mámoros élmények hatására a négy fiú közül egyik sem ment át olyan hatalmas változásokon, 
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 Spitz (2008:92) 

8
 Greene (2006:22) 



mint Harrison. Az iskoláit félbehagyó, zárkózott srác, aki szellemileg nem találta a helyét, 

egyszer csak átváltozott egy fanyar optimizmussal a jövőbe tekintő, a spiritualitást kutató 

emberré. (Spitz 2008:520) Majd másfél év drogfogyasztás után ráeszmélt, hogy az LSD-től 

hiába érzi jól magát, nem adja meg az igazi választ, és ha tovább akar lépni az 

önmegvalósításban, akkor abba kell hagynia, és rátalálnia egy másik útra. (Greene 2006:84) 

Az új „út” nem váratott sokat magára, huszonnégy éves volt, amikor a Bahamákon a „Help!” 

forgatása alatt meghallotta az indiai zene „varázslatos hangját”, majd még aznap Swami 

Vishnu-devanandától megkapta „A jóga nagy képeskönyve” c. könyv egy példányát, ami 

inspirálta, hogy megismerje a keleti filozófiát. Az indiai zene teljesen elragadta, így 

emlékezett vissza élményeire: „Mikor először hallottam indiai zenét, úgy éreztem ez ismerős 

nekem. Minden, de minden meg volt benne, amire csak gondolni tudtam. Olyan volt, mintha 

mindenfajta zenét magában foglalt volna, amit addig hallottam, csak éppen hússzor olyan 

remek volt, mint bármi más. Elképesztően erős hatást gyakorolt rám, olyannyira hihetetlenül 

pozitív volt az ereje, hogy megfordult velem a világ.” (Spitz 2008:521). Az indiai zene 

lázában Bombaybe utazott Pattie
9
-vel, ahol Ravi Shankar szitárművész látta őket vendégül. 

Shankar tanítványául fogadta Harrisont, és a szitár mellett, jógára, meditációra, óindi 

filozófiára is oktatta. Londonba való visszatérésekor az igazságról és az önbeteljesedésről 

mesélt barátainak, úgy érezte, megváltozott az élete. „India után valóban megnyíltam… 

immáron már nem voltam bezárva az együttes keretei közé.” (Spitz 2008:523) 

A Beatles többi tagja nem vonzódott annyira az óindi kultúrához, de Harrison átváltozása és 

lelkesedése kíváncsivá tette őket. Harrison invitálására 1967-ben Rishikeshbe
10

 utaztak, 

Maharishi Mahesh Yogi
11

 jógaiskolájába, hogy több hónapos meditációs visszavonuláson 

vegyenek részt. A program végül balul sült el - amikor már a fiúk közül Lennon és Harrison 

megfelelő odaadással követték Maharishit - szárnyra kapott egy pletyka, miszerint a mester 

megkörnyékezte vonzó női tanítványait. A fiúk mélységesen felháborodtak a pletyka hallatán, 

és amilyen gyorsan csak lehetett, távoztak. 

Harrison nem ábrándult ki az óindi vallásfilozófiából, és élete következő spirituális állomása; 

a Krisna-tudat még közelebb hozta a távoli világ filozófiáját. 

                                                 
9
 Pattie Boyd: Harrison első felesége. 

10
 Rishikesh észak Indiában található, a Himalája lábánál. Évente több ezer zarándok, és turista látogatja. 

Templomai, jóga és meditációs központjai világszerte híresek, a „jóga fővárosának” is nevezik.  
11

 Maharishi: Indiai származású spirituális vezető (1918-2008), a transzcendentális meditáció megalkotója (ami 

egy hagyományos védikus meditáción alapszik). Filozófiáját az egész világon hirdette, miszerint mindenki 

elérheti a határtalan boldogságot.  



1969-ben találkozott először A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupádával
12

, a Krisna-tudat 

Nemzetközi Szervezetének vezetőjével, akinek személye és „alázatos magatartása” az első 

pillanattól kezdve lenyűgözte. Ahogy később visszaemlékszik; „Prabhupáda nem tekintette 

magát másnak, mint a szolgák szolgájának, és ez a kijelentése rabul ejtette a szívem”. (Banyár 

2008:35)  

Harrison már a Prabhupáddal való találkozása előtt, jó barátságot kötött a bhaktákkal
13

, ami a 

legkevésbé sem mondható véletlennek. 

Prabhupada Európába küldte tanítványait, hogy ISKCON
14

 központokat alapítsanak. Ezzel a 

céllal indult el néhány bhakta Londonba, hogy szinte a semmiből megvalósítsák gurujuk 
15

 

vágyát. A lelkes tanítványok már régóta töprengtek azon, hogyan lehetne rávenni a Beatlest, 

hogy elénekeljék a Haré Krisna
16

 mantrát
17

. Több próbálkozásuk is sikertelennek bizonyult, 

amikor az egyik bhakta (Szjámaszundara) dhótiban
18

 ült az Apple Records
19

 egyik zsúfolt 

szobájában és arra várakozott, hogy valakivel beszélhessen, aki a Beatles-szel kapcsolatban 

áll. Harrison épp egy tárgyalásról jött ki, amikor belépett a szobába, azonnal észrevette a 

bhaktát és odasietett hozzá: „Hol voltatok mostanáig? Már jó néhány éve próbálok találkozni 

krisnásokkal!”. Akkor kezdődött egy mély barátság köztük, és ahogy telt az idő Harrison úgy 

gondolta, megtalálta a helyét: „Otthonosan éreztem magam ebben a Krisna-dologban. Azt 

hiszem, ez valami olyasmi, amit korábbi életeimből hozhattam magammal. Olyan volt, mintha 

egy ajtó tárult volna ki előttem. […] Jöjjön, aminek jönnie kell, ha egyáltalán talpra kell 

állnom és tartoznom kell valahová, akkor inkább ezekhez a srácokhoz tartozzam, mint bárki 

máshoz. Ez egy ilyen dolog. Inkább a bhaktákkal leszek, mint a rendes emberekkel, az 

úgynevezett szentekkel.” (Szatszvarúpa 1992:197) 

                                                 
12

 Prbhupada: A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének megalapítója (1896-1977), hatvankilenc évesen Indult 

útnak Indiából, hogy a világon elterjessze a Krisna-tudatot. Több mint hatvan kötetnyi szanszkrit szentírást 

fordított le, írt magyarázatokat, számos tanulmánnyal együtt. 
13

 Bhakta: Krisna-híve, aki a bhakti-jógát  („az Istenszeretet jógáját”) a Krisna iránti odaadó szolgálatot 

gyakorolja. (Vityi 2009:4) 
14

 ISKCON: International Society For Krishna Consiousness, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének  

rövidítése. 
15

 Guru: szanszkrit eredetű szó. Jelentése: „súlyos”, „nehéz”. Gyakori értelmezése: tudástól súlyos személy, aki 

eloszlatja a sötétséget. Tiszteletreméltó személyeket, lelki tanítókat neveznek gurunak.  
16

 A Haré Krisna mantra: Haré Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma 

Ráma, Haré Haré  

Más néven mahá-mantrának is nevezik. Isten három különböző neve található meg benne: Krisna („mindenkit 

vonzó”) Ráma („aki mindenkinek boldogságot okoz”) és Haré („az Úr gyönyöradó energiája”).  
17

 Mantra: szótag, szó vagy vers, ami különleges lelki energiával rendelkezik, és amelyet ismételve vagy 

amelyen meditálva felébredhet lelki tudásunk. (Tóth-Soma 2008:166) 
18

 Dhóti hosszú vászonanyagot jelent, amelyet a férfi hívek meghatározott módon a derekuk és a lábuk köré  

kötnek, így az egy nadrágszerű ruhadarabot alkot. (Vityi 2009:25) 
19

 Az Apple Records a Beatles lemezkiadója, 1968-ban alapította a négy Beatles tag. 



Harrison mindenben, ami tőle telt segítette a krisnásokat, lehetőséget adott számukra, hogy az 

Apple neve alatt, vele együtt elkészítsék a „Haré Krisna Mantra” lemezt. Az album világsiker 

lett, bekerült a brit legjobb tíz popdal közé. És a bhakták elérték hőn áhított vágyukat, 

miszerint a Beatles egyik tagjával bemutathatták a világnak a mahá-mantrát
20

.   

 

Időközben Amerikában Prabhupáda elkészült a Krisna könyvvel, viszont nem volt megfelelő 

anyagi forrás a mű publikálásához. Ezért utasította tanítványát, hogy kérje meg újdonsült 

barátját – Harrisont -  hogy finanszírozza a nyomtatást. 

A bhakták között mind a mai napig emlegetett a Krisna könyv nyomtatásának története, 

Budapesten épp úgy, mint Angliában. 

„Nemrég találtam egy riportot Szjámaszundarával
21

 az interneten
22

, amiben arról beszél, hogy 

miként kérte meg George-ot, hogy támogassa a könyv nyomtatását. […] George és társasága 

épp befejezték a vacsorát egy hosszú fárasztó nap után, amikor azt mondta Szjámaszundra: 

»Prabhupáda azt szeretné kérni, hogy támogasd a Krisna könyv megjelenését!« George arca 

egyre zordabbá vált, nagyon kínossá volt a helyzet… amikor egyszer csak egy hatalmas: 

»Bammm!«. A szoba elsötétült, rázkódott… egy villám csapott az épületbe. Kisvártatva 

visszajöttek a fények, és George nevetésben tört ki, majd azt mondta: »Ezek után mit 

tehetnék? Mennyibe fog kerülni?«” (L.
23

) 

Harrison nemcsak, hogy finanszírozta a könyvet, de ajánlót is írt hozzá, „Ennek köszönhetően 

a bhakták több ezer példányban tudták eladni a könyveket egy-egy koncert alkalmával.” (L.) 

Ráadásul úgy, hogy a rajongók nem is voltak tisztában azzal, milyen könyvet vásárolnak. 

Harrison ajánlása bőven elég volt ahhoz, hogy megvegyenek bármit.  

Guna Grahi
24

 prabhu
25

egy Bhagavad-gítá vers segítségével magyarázta el nekem a jelenséget: 

       

Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába lépnek, és 

bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával, az egész világ követi őt. 

/Bg. 3.23/ 
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 A mahá-mantrának is nevezik a Haré Krisna mantrát. 
21

 Srimad-Bhagavatam recommends that we shall employ our life, money, intelligence, and words for the service 

of the Lord. So Syamasundara. employed his intelligence to bring George Harrison into the service of Krishna 

Consciousness and thus George’s money has been employed in Krishna’s service. 

http://www.prabhupadanugas.eu/?p=4232 
22

 http://www.youtube.com/watch?v=PRgW2N06PJo&feature=related 

http://board.georgeharrison.com/viewtopic.php?f=7&t=5900 
23

 Lilasuka prabhu 
24

 Guna Grahi a prédikáló programokért felelős bhakta 
25

 Prabhu szó jelentése „mester”, a férfiak megszólítására használják a közösségben. 

http://www.prabhupadanugas.eu/?p=4232
http://www.youtube.com/watch?v=PRgW2N06PJo&feature=related
http://board.georgeharrison.com/viewtopic.php?f=7&t=5900


 

„Az adott trendek mindig indulnak valahonnan. Egy nagy személyiség elkezdi, a többiek 

értékelik, és követik. Egy karizmatikus személyiség, ha hitelesen végzi a dolgát, akkor mindig  

lesznek követői. […] 

George Harrison anyagi szempontból is legendás, egy világhírű zenekar tagja. Sok ember 

értékeli őt. A Beatles tagjai megfelelő időben, a megfelelő helyen voltak, és megfelelő módon, 

a megfelelő dolgot tették. Jó karmájuk volt, minden elrendezés együtt állt. Az emberek 

megőrültek tőlük, és mindenki követte őket.  

Egy másik szempontból, nekik hatalmas felelősségük volt. Tudod, amíg nem ismer senki, 

addig azt csinálsz, amit akarsz, legfeljebb elszúrod a saját életed. De amikor már függnek 

rajtad, akkor ez az egyéni felelősségeden túlmutat, mert ha te elrontod, akkor a többiek is jó 

eséllyel elbuknak. A vezető bukásának hitromboló hatása van. Ha csak a követő nem tudja 

különválasztani a vezetőt, a filozófiától.  

Például a Krisna könyv estében a bhakták több ezer példányt adtak el, csupán azért, mert 

Harrison írta az előszavát. Az emberek nem is igazán tudták miről szól ez a könyv, de mivel 

eszményük írt bele, mindenki megvette.” (G-G
26

.) 

Akkoriban a Beatles hatalmas befolyással bírt a világra. Egy alkalommal, amikor John, 

Yoko
27

 és George meglátogatta Prabhupáda-ot, a mester a következő gondolatokkal inspirálta 

őket a Krisna-tudat gyakorlására: 

„Isten, Krisna kegyéből ti vagytok a vezetők. Fiatalok ezrei követnek benneteket. Szeretnek 

benneteket. Ha valami igazán jót adtok nekik, akkor az egész világ megváltozik. […] Arra 

kérlek benneteket, hogy legalább értsétek meg ezt  a filozófiát, amennyire csak tudjátok. És ha 

úgy találjátok, hogy jó, akkor fogadjátok el. Ti is szeretnétek adni valamit a világnak. Hát 

próbáljátok meg ezt!” (Szatszvarúpa 1992:205)  

Harrison megfogadta a lelki tanítómester tanácsait, és munkájával spiritualitást akart vinni az 

emberek életébe: „Ahogy én látom, a világ egyre mentálisabb lesz. Ez a folyamat egyre 

jobban gyorsul a technológiával, és mindennel, ami mostanában történik… Alapjában véve 

azt gondolom: a világ pusztul, és én ebbe szeretnék egy kis spiritualizmust csempészni, hogy 

emlékezzek a lelki dolgokra én is, meg azok is, akiket ez még érdekel.” (Benedek 2001:12) 

John Lennon nem volt olyan mértékben nyitott és befogadó a Krisna-tudattal szemben, mint 

George. Annak ellenére, hogy a bhakták és Prabhupáda egy ideig Lennon és Yoko 

rezidenciáján vendégeskedtek.  
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 Guna Grahi 
27

 Yoko Ono, John Lennon második felesége 



A budapesti Krisna-tudatú hívek között végzett interjúk során, több lehetséges választ is 

kaptam Lennon viselkedésére. 

„Greene
28

 elmélete az volt, hogy Lennon egyrészt túl szenvedélyes, és túlságosan lázadó volt 

ahhoz, hogy azonosulni tudjon. Ennek okát a nehéz gyerekkorára vezeti vissza. Harrison volt 

az egyetlen a Beatles tagok közül, akinek harmonikus, szerető családja volt. Apja, anyja 

szerette, jó viszonyban volt a testvéreivel. A többi taghoz hasonlóan Lennon is rendezetlen 

háttérrel bírt. Viszont az ő életében is ott volt a spiritualitás, de ez is leginkább a Harrisonnal 

való kapcsolatában jelent meg. Harrison volt az, aki a többi tagot próbálta bevonni spirituális 

kalandozásaiba. Az egyik ilyen volt a Maharishi féle elvonulás, ami balul sült el. És 

valószínűleg ez a csalódás is meghatározta Lennon későbbi hozzáállását az indiai gurukhoz.”  

(M.
29

) 

„[…] lehet, hogy Yoko rossz hatása miatt nem tudta teljesen magáévá tenni a filozófiát. 

Amikor Prabhupada John Lennon és Yoko birtokán lakott, az egyik nap Yoko olyan fotókat 

szegelt ki a falra, amin meztelenek Lenonnal. Ez a tett egy hatalmas sértés a lemondott 

tanítómesterrel szemben. Prabhupáda azonnal elhagyta a házat. […] 

Másnap egy hatalmas vihar kicsavarta Lennon összes fáját az út mentén. Prabhupáda egyik 

szolgája szerint, amikor a guru elhagyta a házat, az út mentén megérintette az összes fát a 

sétabotjával.” (Gad.
30

) 

Harrison és Lennon szinte ugyanazokon a spirituális tapasztalásokon mentek át. Együtt 

próbálták ki az LSD, mindketten ott voltak Rishikeshben a transzcendentális meditáción, 

Prabhupáda közvetlen közelében lehettek, de csak Harrison ültette át életébe a vaisnava 

elveket. 

A Lennon udvarát ért természeti csapással kapcsolatban több bhaktát kérdeztem, a történetet 

szinte mindenki ismerte, de eredetére nem derült fény. „Ami a szentírásokban található, vagy 

a guru mondja, azt kétség kívül hitelesnek, igaznak fogadunk el. De ha csak a bhakták között 

kapnak szárnyra történetek, érdemes átgondolni hitelességüket.” (G-G.) Mindenesetre annyi 

bizonyos, hogy a hívek előszeretettel ruházzák fel gurujukat természetfeletti képességekkel 

épp úgy a Lennon udvarát érintő történetben, mint a korábban már említtet Krisna könyv 

nyomtatásának finanszírozását kérő Szjámaszundara esetében.  
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 Joshua M. Green a George Harrisonról szóló, Here comes the Sun c. könyv szerzője. 
29

 Maharáni dévi dászi, Banyár Magdolna. A Hari fia c. könyv szerzője. 
30

 Gadagraja dász, 14 éve avatott bhakta. 



Prabhupáda és Harrison között szeretetteljes guru-tanítvány viszony volt. Vajon Harrison 

miért nem kapott avatást
31

 tőle? A kérdés megválaszolásához interjúalanyaimat hívtam 

segítségül: 

”Nem kaphatott avatást, mert nem tartotta a négy szabályt
32

, nem tudott például lemondani az 

alkoholról, és a dohányról sem. Tudjuk, hogy végül torokrák okozta a halálát.  

Bár bizonyos előírásokat követett például vegetáriánus volt, és dzsapázott
33

. […] Volt olyan 

időszak, amikor a bhakták - és Harrison is - azt akarta, hogy költözzön be a templomba azzal 

a céllal, hogy ott majd könnyebben tudja követni a szabályokat. De ezt Prabhupáda élénken 

ellenezte, mivel akkor tud igazán prédikálni, ha kint él, és megmarad George Harrisonnak. 

Ha kivonjuk az életéből, és bevisszük a templomba, akkor a lényegét veszíti el.” (M.) 

A Krisna-tudat a négy szabály betartását, és a dzsapázást írja elő a hívek számára, mint 

legfontosabb tevékenységeket a lelki felszabadulás eléréséhez. Emiatt kíváncsian tettem fel a 

kérdést, hogy  Harrison lelki fejlődését tekintve, nem volt-e neki inkább hátrány a világi életet 

élnie ahelyett, hogy beköltözött volna a templomba, és végezte volna az előírt 

kötelezettségeket? 

„Harrisonnak ez nem volt hátrány. Ő egy különleges személy volt. Prabhupáda azt mondta a 

bhaktáknak, hogy Harrison egy nagyon fejlett vaisnava, aki csak azért jött a Földre, hogy 

hírnévre tegyen szert. Ez volt az utolsó anarthája
34

, amit most megkapott. Viszont hatalmas 

szolgálatot tett a prédikálással, tehát neki egyszerűen nem volt arra szüksége, hogy a  bhakti
35

 

útján érje el a tökéletességet. A prédikálás, amit véghezvitt olyan hatásos volt, amit még senki 

sem csinált előtte. Hiszen, ki érte azt el rajta kívül, hogy a mahá-mantra volt a legnagyobb 

sláger heteken keresztül az egész világon?” (M.) 

Nem minden bhakta gondolja úgy, hogy a szabályok be nem tartása miatt nem kaphatott 

avatást a világsztár: 

„George Harrison a végsőkig felvállalta a Krisna-tudat iránt érzett vonzódását, de mégsem 

volt hivatalos tagja az ISKCON-nak. […] 
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 A Krisna-tudatban két avatás van. Az elsőt azok a tanítványok kérhetik a mesterüktől, akik már egy bizonyos 

szintet elértek a lelki megvalósításban,. A második a bráhmana-avatás, amikor a tanítvány lelki nevet kap, és 

fogadalmat tesz a tanítómestere előtt, hogy tartani fogja a Krisna-tudat szabályait. 
32

 A Krisna-tudatban a négy fő szabály: 1. Nem esznek húst, halat, tojást, gombát. 2. Tartózkodnak a kábító-, és 

mámorítószerek fogyasztásától. 3. Szexuális életet csak házasságon belül, gyermeknemzés céljából élnek 4. 

Elkerülik a szerencsejátékot 
33

Dzsapa: különböző mantrák, vagy Isten szent neveinek ismétlése meditációs fűzér segítségével. 
34

 Anartha nivritti: nem kívánatos tulajdonságok. 
35

 Bhakti-jóga: A Legfelsőbb Úrnak végzett odaadó szolgálat. 



Prabhupáda azt mondta Harrisonnak: »Neked nem kell avatás, neked nem kell egy másik név, 

a te neved Hari Fia
36

«. Azt hiszem ez a mondat felért egy avatással. Prbhupada nem akart 

krisnást csinálni belőle, hanem azt akarta, hogy maradjon meg egy bálványnak, ami a Krisna-

tudatot gyakorolja. Ez egy jó lehetőség volt, mivel a »régi« George-al többen tudtak 

azonosulni; nem változott meg, emberközeli maradt, mégis kíváncsivá tette az embereket, 

hogy milyen vallást gyakorol. Tehát Harrisonnak választania kellet, hogy ki akar lenni, 

milyen karaktert fog játszani. Jól döntött, nagyon sok embert inspirált, de nem vált idegenné, 

mert nem csinált nagy párfordulást. Ő bhakta volt, és az életével képviselte az Krisna-

tudatot.” (G-G.) 

 

Bár kezdetben Harrison megpróbálta közvetlen módon terjeszteni a Krisna-hitet, de hiába 

szeretett volna, nem tudott kilépni a Beatles által megformált popsztár szerepből. „1974-ben a 

Dark Horse koncertsorozata sikertelen volt. Nagyon komolyan támadták a kritikusok, és a 

közönség is visszajelzett, hogy nem tetszett nekik azaz éles fordulat, amit tett. […] Harrison 

úgy képzelte, hogy direkt módon prédikál, és a színpadról közvetíttette a Krisna-tudatot, és 

úgy is jelent meg öltözködésével, magán viselte a vallási szimbólumokat…tehát egy totális 

fordulatot vett az előző énjéhez képest. De őt nem így szerették. Ez egy szokatlan helyzet volt a 

rajongóknak, egy túl nagy váltás. Senki sem szereti, ha az arcába vágják a színpadról: 

»Ember, neked ezt kellene csinálni! Ez az Abszolút Igazság!« […] Harrison elment 

Prabhupáda-hoz, hogy megkérdezze miért történik ez a sikertelenség, és hogy mit kellene 

tennie. Prabhupáda elmondta neki, hogy indirekt módon kellene prédikálnia, a 

példamutatásával. Mivel a színpadról nem lehet ráerőszakolni az emberekre a hitet, inkább 

követendő példát kell mutatni.” (M.)  

A koncertsorozat okozta csalódás rádöbbentette Harrisont, hogy a közönség szemében ő már a 

Beatles tagja marad, hiába is érzi szívében, hogy a régi szerepét inkább a spirituálisan 

átváltozott „Hari son” –ra cserélné. Nem tehetett mást a siker elérése céljából, mint visszatérni 

régi önmagához. A közvetlen prédikációt felváltotta egy indirektebb „ráhatás”. Dalaiban 

megjelent Krisna, de inkább utalások formájában, vagy egy ökomenikus vallási képpel 

fűszerezve, aminek az volt a célja, hogy ne tűnjön fanatikusnak. 

Szerepei hatalmasat változtak az idő folyamán, a zárkózott liverpooli fiúcskából, rajongott 

posztár lett, majd spirituális tanító. De legbelül, mindig alázatos és szerény maradt annak 
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 Hari fia egy szójáték Harrison nevéből: „Hari son” Hari Krisna egyik legismertebb neve. 



ellenére, hogy a fél világ rajongott érte. Az egyik magyarországi hívő személyesen találkozott 

Harrisonnal, akinek kedvessége lenyűgözte a bhaktát. 

„Sosem fogom elfelejteni, ültem a könyvtárban, olyan fél hat körül lehetett, amikor valaki 

nagy lendülettel kinyitotta az ajtót. Nem akartam hinni a szememnek, hogy a világsztár 

George Harrison áll előttem. Jó kedélyű és alázatos volt, összetett kézzel, meghajolva köszönt. 

Pedig látta, hogy én európai vagyok, tehát pontosan tudom, hogy ő kicsoda. De egyáltalán 

nem éreztette velem a helyzetét. Sőt… kedvesen érdeklődött, hogy honnan származom, és hány 

éve élek Mayapurban
37

. […] Még annyi lélekjelenlétem volt, hogy lekaptam a polcról azt a 

könyvet, ami egy beszelegetésről szól  Srila Prabhupáda, John Lennon és közte, hogy 

dedikálja a közösségünknek. És ő olyan alázatos volt, hogy visszakérdezett: »Biztos, hogy én 

írjam alá?« […] Miután dedikálta, hálával mondtam neki, hogy ez a könyv egy fény példány 

lesz a többi szentírás mellett. A könyv még mind a mai napig ott van a könyvtárban.” (G.
38

) 

Harrison mindig nagyon kedvesen viszonyult a bhaktákhoz, egész életén át anyagilag 

támogatta a ISKCON-t, ő adományozta a londoni templomot is a hívők számára. De 

pártfogása nem csak anyagi szinten történt, lelkileg is inspirálta a krisnásokat. A Haré Krisna 

mantrára több dallamot is komponált, melyeket ma is előszeretettel játszanak a bhakták. A 

Govinda című mantra hangszerelését is ő végezte, amivel mind a mai napig üdvözlik reggel a 

murtikat
39

, a világ összes Haré Krisna templomában. 

Harrison életének utolsó időszakát a rákkal szembeni harc, és a halál elkerülhetetlen 

közeledésének súlya nyomasztotta.  

A Krisna-hit nagy jelentőséget tulajdonít a halál pillanatának, illetve az arra való 

felkészülésnek (ami bizonyos szempontból az élet maga). A krisnás közösségben gyakran 

hallani: „a halál az utolsó, és egyben a legfontosabb vizsga”. (Sipőcz 2010:5) A védikus 

halálfelfogás részletes elemzésére sajnos a tanulmány szűkös keretei nem adnak lehetőséget. 

Viszont néhány pontot kiemelek, melyek Harrison haldoklásának körülményeit érthetővé 

teszik.  

„Amikor Harrison megtudta, hogy az ideje meg van számlálva, és tudatosan készülnie kell az 

eltávozásra; azt kérte, hogy vigyék Vrindávanába
40

, hogy ott hagyhassa el az anyagi világot. 

De a felesége szerette volna, ha kipróbál még néhány alternatív kezelési módszert, ezért terve 

nem valósult meg.” (G.)  
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 Vaisnava szent város Indiában, ahol a legnagyobb indiai ISKCON központ is található. 
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 Gourajarán, Baktai Ádám 14 évet élt a mayapuri gurukulában  
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 Murti: Az Istenség Személyiségének imádott formája. 
40

 Vrindávanában végezte Krisna a gyermekkori kedvteléseit, körülbelül 5000 évvel ezelőtt. A falu még ma is 

létezik, Delhitől kb. 120 km-re található, évente zarándokok milliói látogatják. 



A hívek úgy tartják, hogyha valaki olyan szent helyen hagyja el a testét, mint például 

Vrindávana, akkor halála után minden bizonnyal a lelkivilágba kerül. 

Harrison állapotát nem tudták javítani a kórházakban, élete utolsó néhány napját egyik barátja 

Los Angelesi otthonában töltötte felesége és fia mellett. Az utolsó időben Ravi Shankar 

csöndes dallamokat játszott szitáron és két legjobb Krisna-tudatú barátja, Szjámaszundra és 

Mukunda énekelték a mahá-mantrát betegágy mellett.  

Halála után felesége és fia a következő közleményt adták ki: „Úgy hagyta itt ezt a világot, 

ahogy élt is benne: meggyőződve Isten létében, félelem nélkül, békében, körbevéve a 

családjával, és a barátaival. Gyakran mondta, hogy mindennel lehet várni, egyedül azzal nem, 

hogy Istent keressük, valamint, hogy szeressük egymást.”(Benedek 2001:15) 

Hamvait a média teljes kizárásával, a Krisna-tudatú hagyományoknak megfelelően a 

Gangeszbe szórták.  

 
 
 
 

http://beatlesnumber9.com/mantra.html 

http://georgeharrisonblog.blogspot.com/ 

http://krishna.org/george-harrison-interview-hare-krishna-mantra-theres-nothing-higher-1982/ 
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