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Bevezetés 

Viṣṇu avatārái az indiai vallások iránti tudományos érdeklődés kezdete óta a kutatás fontos 

kérdéskörét jelentik. Az avatārák kultuszának népszerűségén túl ennek az a magyarázata, 

hogy az avatāra-tan az indiai vallási szinkretizmus tipikus jelensége, mely lehetővé tette 

számos nem vedikus és/vagy nem árja – népi és törzsi – vallási elem, istenség, kultusz 

beolvadását a vallásosság vedikus eredetű rendszerébe, s ezzel döntő szerepet játszott a 

hinduizmus ma ismert formájának kialakulásában. E hosszan tartó folyamat során – melynek 

állomásai a vedikus saṃhitāk késői rétegeitől kezdve a brāhmaṇákon, āraṇyakákon, 

upaniṣadokon és az eposzokon át a purāṇákig követhetők nyomon –, a vallásosság korai, 

politeisztikus és személytelenebb formáit határozottan személyes, teisztikus, sőt 

monoteisztikus tendenciák váltották fel, melyek a Viṣṇu alakja körül kikristályosodó kultusz 

esetében devocionális jelleggel párosultak. A fokozatosan fő isteni rangra emelkedő Viṣṇu 

alakjában egybeestek és kikristályosodtak mindazok az elemek, amelyek a kifejlett 

vaiṣṇavizmus karakterisztikus jegyeit alkották. Ezek között meghatározó Viṣṇunak a világot 

teremtő áldozattal való azonosítása, s a saját maga által teremtett világ fenntartásában játszott, 

jellemzően aktív és morális indíttatású szerepe, melynek keretét avatāráinak 

(megtestesüléseinek, "alászállásainak") rendszere alkotja.  

A purāṇikus irodalom ezt a vedikus vallás helyén kialakuló újfajta vallásosságot teljesíti ki 

azáltal, hogy számos korábbi mitológiai történetet integrál ebbe a rendszerbe oly módon, hogy 

hőseiket elsősorban magával Viṣṇuval, de esetenként akár Viṣṇu valamelyik inkarnációjával 

azonosítja. Az avatārák standardnak tekinthető tízes rendszere csak kb. a poszt-Gupta kor 

végén állandósul, ezt megelőzően a különböző források eltérő számú és összetételű avatāra-

listákat tartalmaznak. A megtestesülések közül négy – a Hal, a Teknős, a Vadkan és a Törpe – 

a Vedákból és a brāhmaṇákból ismert kozmogóniai mítoszokban gyökerezik. A három állat 

alakú avatāra közös sajátossága, hogy a források korai rétegei egyiket sem hozták 

kapcsolatba Viṣṇuval. A Vadkan már a korai Veda-himnuszokban megjelenik, de nem mint 

Viṣṇu (vagy bármely más istenség) megtestesülése, hanem mint a szakirodalom által India 

őslakosságával kapcsolatba hozott asurák kincsének őrzője, ami azt mutatja, hogy a 

Vadkannak a szubkontinens őslakosságával való kapcsolata a legkorábbi indiai vallási 

irodalomban tetten érhető. Meg kell itt jegyezni ugyanakkor, hogy a Vedákban az árják 

ellenlábasaiként megjelenő lakosság nem feltétlenül a szubkontinens társadalmának pre-árja 
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rétegét jelenti, hanem utalhat akár a vedikus körön kívüli árja csoport(ok)ra is, s így az ezek 

körében népszerű kultusz is lehet nem-vedikus árja – tehát indoeurópai eredetű – vagy nem-

árja (pre-árja) – tehát nem indoeurópai eredetű – kultusz. Ezt a lehetőséget mindenképpen 

szem előtt kell tartani a Vadkan kultusz eredetének vizsgálatakor. A későbbiekben 

mérlegelendő adatok alapján mégis valószínűsíthető, hogy a Földet az ősvizek mélyéről 

kiemelő Vadkan mítosza egy pre-árja kultuszban gyökerezik, mely kapcsolatban állt a 

termékenységgel, s melynek középpontja a Vindhyā-hegység volt. Egyes brāhmaṇákban és 

āraṇyakákban Prajāpati, a teremtő isten ölt vadkan alakot, hogy a Földet az ősvizekből 

felemelje, majd a későbbiekben Prajāpati és Viṣṇu azonosításával ez a szerep Viṣṇura 

ruházódik át, aki ezt a saját eredeti (elsődleges) teremtéséhez képest másodlagos teremtő 

aktust a kibillent egyensúlyú világ helyreállítására hivatott földi megtestesülései egyikeként 

viszi végbe. Két mítoszváltozat létezik tehát, melyeknek magja – a Föld kimentése a vizekből 

– azonos, a fő különbséget egyfelől a teremtéshez való kapcsolódás jelenti, másfelől az, hogy 

a Viṣṇu avatārájaként fellépő Vadkan mítosza a démoni ellenség megjelenésével jó és gonosz 

kozmikus küzdelmébe ágyazódik, s ezáltal olyan erkölcsi színezetet kap, ami jól 

megfeleltethető az ekkorra kialakuló Viṣṇu-kép karakterisztikus jegyeinek.  

Az avatāra-kutatás, nem függetlenül a vaiṣṇavizmus egészét érintő vallástörténeti 

kutatásoktól, a régészeti, numizmatikai és epigráfiai források mind teljesebb feltárásával, s a 

szövegkiadások hozzáférhetővé válásával mélyült el. A vallástörténeti vizsgálódások egy 

speciális ágaként fejlődött ki az ikonográfia kutatása, amely a megvalósult ábrázolások 

sajátosságainak interpretációja révén nemcsak a kultusztárgyak azonosítását és datálását teszi 

lehetővé, de fontos információkkal szolgál a vallási élet egyes lényeges aspektusai – pl. a 

kultusztárgyak létrejöttének társadalmi kontextusa, az ábrázolt istenség kultuszának szerepe 

az adott korszakban és régióban, egyes társadalmi csoportok, uralkodó dinasztiák vallási 

preferenciái – vonatkozásában. Dolgozatomban a Vadkan megtestesülés ábrázolásaival 

kapcsolatos vallástörténeti folyamatok vizsgálatában az ikonográfia kínálta lehetőségek 

fokozott kiaknázására törekszem.  

Viṣṇu Vadkan avatārájának – a megvalósult ábrázolásokból és az ikonográfiai szövegekből 

megállapíthatóan – két fő ábrázolási típusa létezik: a félig vadkan-félig ember alakú, illetve az 

állat alakú ábrázolás, melyeket az ikonográfiai szövegek leggyakrabban a Nṛ-varāha, "ember-

vadkan", illetve a Yajña-varāha, "áldozat-vadkan" terminussal jelölnek. Álláspontom szerint 

az ábrázolási hagyomány kétfélesége a Varāha-mítoszokban mutatkozó eltérést tükrözi, 

amennyiben az állat alakú ábrázolás jellemzően a kozmogóniai mítoszváltozathoz, a félig 
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vadkan-félig ember alakú ábrázolás pedig az avatāra-mítoszhoz köthető. A Varāha 

ábrázolásokat számba véve megállapítható, hogy míg a félig vadkan-félig ember alakú 

ábrázolás már a szubkontinens legkorábbi ismert szobrászati ábrázolásai között felbukkan, 

majd egyre gyakoribbá válva a hindu India egészében elterjed, s készítése a hindu dinasztiák 

uralkodásának végéig folyamatos, addig az állat alakú ábrázolás elterjedése térben és időben 

jóval behatároltabb: az ábrázolások koncentráltan fordulnak elő Közép-Indiában a Gupta 

dinasztia, majd a Guptákat felváltó Pratihāra, Paramāra, Kalacuri és Candella dinasztia 

uralkodásának idején, azaz az 5-13. században. Egyes környező területeken (Mahārāṣṭra, 

Rājasthān, Gujarāt) ugyan megjelenik ez az ábrázolási típus, de terjedése megáll, s készítése 

kb. a 13. század végén megszűnik. Dolgozatomban az ikonográfia eszköztárára alapozva 

keresek választ a történeti-vallástörténeti folyamatok és a művészeti ábrázolások 

összefüggésének kérdésére.  

A téma kifejtése során kutatásom alapját és eszköztárát a Vadkan avatārára vonatkozó 

mitológiai és ikonográfiai szövegek és a téma szakirodalma mellett az a Közép-Indiában és 

Uttar Pradesh-ben végzett kutatás és terepmunka jelenti, melynek során a részben múzeumi 

gyűjteményekben, részben nagy százalékban ma is in situ található állat alakú Vadkan 

ábrázolások ikonográfiájának és környezetének helyszíni tanulmányozását végeztem el.  

 

Az indiai nevek és szövegrészek átírásánál a IAST (=International Alphabet of Sanskrit 

Transliteration) szabályait vettem figyelembe. A földrajzi nevek átírásánál, a 

visszakereshetőség végett, megtartottam a kurrens latin betűs indiai térképeken használatos 

névalakokat.  
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1. fejezet: A vaiṣṇavizmus és az avatārák kutatása – tudománytörténeti 

áttekintés 

India vallástörténetének tudományos kutatása a szubkontinens múltja megismerésének és 

szisztematikus feltárásának részeként a 18. század utolsó harmadában kezdődött. Nagy 

szerepet játszottak benne a brit birodalom alaposan képzett, nyelvismerettel is rendelkező 

gyarmati tisztviselői, akik egy politikai-gazdasági racionalitás részeként fogtak az indiai múlt 

feltárásához. Ez nem jelenti azt, hogy az ezt megelőző évszázadokban a Nyugat ne tudott 

volna Indiáról, az információk azonban sokáig szórványosak és megbízhatatlanok voltak, s 

csak a racionalista gondolkodás kialakulásával, kb. a 17. század közepétől merült fel az 

ismeretek rendszerezésének igénye. Mindazonáltal ezek az évszázadok is fontosak számunkra 

az indiai vallások és művészet európai recepciója szempontjából, mert az e századokban 

kialakuló és formálódó India-képben az indiai vallásosság és művészet megítélése alapvető 

szerepet játszott, s az ekkor meggyökeresedő előítéletek lebontása az indiai vallásosság és 

művészet tudományos igényű megközelítésének kialakulása után is hosszú időbe tellett. 

A középkor századaiban India mint a mítoszok és legendák földje élt Európa képzeletében. Ez 

a kép görög szerzők – Hérodotosz,
1
 Ktésziasz,

2
 Megaszthenész – műveiben gyökerezett, 

melyek római auktorok (Plinius,
3
 Solinus

4
) közvetítésével hagyományozódtak az utókorra. A 

Hérodotosz Történelem című művében foglaltak ismeretlen forrásból származnak, hiszen 

maga sohasem járt Indiában; művének mesés elemeit már kortársai és az ókori klasszikusok 

egy része (Thuküdidész, Plutarkhosz) sem tartotta hitelesnek. Hasonló visszhangott váltottak 

ki Ktésziasz mesékkel átszőtt írásai
 5
, melyekben képzeletével igyekezett  történeti 

                                                 
1
 Burn, A. R. Herodotus: The Histories. Penguin Classics, 1972. 

2
 Ktésziasz fő műve (Persica) mellett másik fontos munkája (Indica) Indiára vonatkozott, mindkettő töredékesen 

maradt fenn. A töredékeket Karl Müller gyűjtötte össze (Fragmenta Historicorum Graecorum, 1841–1870). 

Róla szóló újabb irodalom pl. Lenfant, D. Ctésias de Cnide. La Perse. L'Inde. Autres fragments. Collection des 

Universités de France publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé. Les Belles Lettres, Paris, 

2004. 

3
 Naturalis Historia, i. sz. 77. Róla szóló újabb irodalom magyar nyelven: Plinius: India leírása; az Indiába 

vezető kereskedelmi útvonal; igazgyöngyök; Taprobane és Arabia leírása: fordítás a 6. és 9. könyvekből. In: 

Székely, M. Kereskedelem Róma és India között. JATEPress, Szeged, 2008. 

4
 Collectanea rerum memorabilium, De mirabilibus mundi (i. sz. 3. század közepe) 

5
 Tőle származik az emberfejű, oroszlántestű, szarvval, vörös bundával, skorpió farkkal ábrázolt emberevő 

szörny, a mantikór (eredetileg martichora) legendája, mely a 16. századig tartotta magát, s amely hatással volt a 

szfinx ábrázolásokra is. 
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ismereteinek hiányosságait pótolni. A Szeleukosz Nikatór követeként a Maurya uralkodó 

udvarában, Pāṭaliputrában négy évet (i. e. 302-288) időző Megaszthenész adatainak jóval 

nagyobb forrásértéket tulajdonít a kései utókor tudományossága, amely a Megaszthenész
6
 

által leírt indiai isteneket, Dionüszoszt és Héraklészt Śivával, illetve Kṛṣṇával azonosította, s 

ez egy igen hosszú tudományos vitát indított el, amely nem kisebb kérdés körül forgott, mint 

hogy az indiai Kṛṣṇa-hit a kereszténység hatására jelent-e meg Indiában vagy autochton 

fejlődés eredményeképpen (lásd alább). 

A Római Birodalom kereskedelmi kapcsolatban állt Indiával, így a szubkontinens termékei 

luxuscikkek formájában jelen voltak Róma életében, ez azonban az Indiával kapcsolatos 

ismeretekre vajmi kevés hatással volt. Nagy Sándor indiai hadjárata (i. e. 327–325) révén 

létrejött a hellenisztikus birodalom és India közvetlen kapcsolata, azonban a vele utazó 

Nearkhosz beszámolója – melyet Arrianosz
7
 közöl kivonatban és Strabón

8
 is használ – , a 

többi görög szerzőhöz hasonlóan a valós megfigyelések és a fantázia különös elegye. Ezt a 

hagyományt vitte tovább a középkorban egyfelől a népszerű Sándor-regény,
9
 mely Nagy 

Sándor fantasztikus indiai kalandjait és az Indiában állítólagosan megélt csodás eseményeket 

tényszerű és valós történetként tálalta, másfelől a természetfeletti történeteket szűretlenül 

tálaló Plinius, aki a középkorban a legnépszerűbb klasszikus szerzőnek számított.  

A középkor India-képének egyik lényeges, Indiát a fantázia és a csodák világába utaló 

mozzanatát tehát az ókori szerzők művei alapozták meg. Az indiai vallások megítélésében 

ugyanakkor a keresztény egyháznak a pogány vallásokkal kapcsolatos álláspontja játszott 

meghatározó szerepet, melyet előbb a korai egyházi írók (apologéták), majd Szent Ágoston 

írásai formáltak. A középkori keresztény dogmatika a pogány vallásokat a sátán művének 

tulajdonította, s isteneiket nem egyszerűen ártalmatlan bálványokként, hanem veszélyes és 

gonosz démonokként írta le. Ez a nézet először az antik vallások isteneivel kapcsolatban 

merült fel, de kiterjesztése a keleti – s közöttük az indiai – vallásokra kézenfekvő módon 

adódott. Az így kialakuló középkori hagyományt, melyben az indiai istenek szörnyekként, a 

keresztény sátán megnyilvánulásaiként, híveik pedig a bálványimádás kábulatába zuhant, s a 

                                                 
6
 McCrindle, J. W. 1984. Az indiai Héraklész, Dionüszosz azonosításokról lásd Puskás, I. 1989. és 1990. 

7
 Arrian: Anabasis Alexandri: Book VIII (Indica). Translated by E. Iliff Robson (1933). Internet Ancient History 

Sourcebook. Fordham University, New York. http://www.fordham.edu/halsall/ancient/arrian-bookVIII-India.asp 

8
 Strabón: Geógrahika. Gondolat, Budapest, 1977. [Ford. Földy József] 

9
 A Nagy Sándor-monda forrása a III. századból való ál-Kalliszthenész életrajz. A 10., majd a 11. századi latin 

nyelvű fordításokból és átiratokból Lambert li Tors és Alexandre de Bernay készített francia nyelvű verses 

regényt (Li romans d'Alixandre, 1170 körül). 
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tudatlanság sötétségében élő tömegként jelentek meg, jóval a középkor végén túl is táplálták 

és fenntartották az utazók tudósításai, majd a hittérítők beszámolói, akiknek a megállapításait 

egyébként a pogány vallásokkal kapcsolatos egyházi álláspont nyilván eleve determinálta. Az 

indiai szörny-istenekről és az ördög imádásáról kialakult elképzelés egészen a 17. század 

közepéig tartotta magát, amikor a pogány vallásosság különböző formái iránti tudományos 

érdeklődés kialakulásával párhuzamosan lassanként átadta a helyét a hindu vallásra, 

mitológiára és istenségekre vonatkozó tényszerűbb és pontosabb ismereteknek.
10

  

A Kelet sztereotipizált szörnyei és csodái utat találtak a középkori világkép legkülönbözőbb 

rétegeibe: a nagy tekintélynek örvendő enciklopédikus irodalomba, a a kultúrák 

összehasonlító tanulmányozását végző "kozmológiába", ennek részeként a históriába és a 

geográfiába, a modern antropológia elődjét jelentő etnográfiába, a regény- és történeti 

irodalomba, s az Indiáról való gondolkodást a szenzációs, a horror és a csodás sztereotípiái 

határozták meg. Az utazók eleve ilyen várakozással indultak útnak, s oly nagy volt a mesés 

hagyomány keltette várakozás, hogy rendre megtalálták, amire felkészültek. Úti 

beszámolóikban az indiai isteneket antikrisztusi démonokként írják le, s minden utazó saját 

indiai tapasztalataival, s nem kevésbé a középkori démonológiai ikonográfiából merített 

ismereteivel gazdagítja ezt a hagyományt.
11

  

Az indiai világról szóló első európai beszámoló, s benne az indiai istenek első említése Marco 

Polo velencei kereskedő útleírásában található. Polo 1271 és 1295 között volt úton, s a kínai 

birodalomból hazafelé tartva szállt partra India nyugati partvidékén. Bár érdeklődése 

elsősorban Kínára irányult, s Indiát úti beszámolójában
12

 csak viszonylag röviden érinti, a 

Koromandel partról adott leírásában  bálványimádó vallási gyakorlatról ad hírt.
13

 Művében 

megjelenik az indiai vallásossággal kapcsolatban a nyugat számára sokáig legnagyobb 

problémát jelentő, visszatérő kérdések egyike, a tehenek tisztelete is, mely később majd a 

zoolátria általános problémakörének részeként jelentkezik. 

Az észak-itáliai Pordenone városából való ferences szerzetes, Odoric, aki a 14. század elején, 

1316 és 1318 között látogatott Dél-Indiába, drámai hangú beszámolóban ad hírt szörnyű és 

félelmetes kalandjairól, melyeket a "Veszély völgyén" való átkelése közben élt át, s elsőként 

                                                 
10

 Mitter, P. 1977:2 

11
 Mitter, P. 1977:19  

12
 Il libro di Marco Polo cittadino di Venezia, detto il Milione, dove si raccontano le meraviglie del mondo. 

Venezia, 1298. 

13
 Mitter, P. 1977:3 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Olaszorsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/1271
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számol be egy félig ember, félig ökör alakú, rettenetes bálványról.
14

 Későbbi rekonstrukció 

szerint a hatalmas arcok, melyekben az ördögöt vélte felfedezni, valószínűleg az afganisztáni 

Bamiyan óriás Buddha szobrai lehettek, miközben – képzelete által kiszínezve – hullák 

hevertek szanaszét és éteri zene hallatszott. A legendát tovább szőtte Sir John Mandeville 

képzeletbeli utazásáról szóló regénye,
15

 melybe beillesztette Odoric beszámolóját, s ennek 

nyomán kerekedett ki az "Ördög völgyének" legendája, ahol démonok sanyargatják az 

elátkozott lelkeket, miközben a sátán les egy sziklahasadékból. A korai leírások közül a 

korban egyik legismertebb az itáliai Ludovico di Varthema nevéhez fűződik, aki 1505-ben 

India nyugati partvidékén, Cambay-ben és Goában tett látogatást. Művében
16

 egyrészt az 

európai sátán hagyományát vetíti ki leírásában és illusztrációiban az indiai istenekre, másrészt 

viszont a könyvében megjelenő, terpeszülésben ülő, karmos lábú, szarvas-agyaras, hármas 

koronát viselő, emberi alakokat pusztító szörnyeteg képének formálódására akár konkrét 

indiai ábrázolások is (pl. Nṛ-siṃha) is hatással lehettek. Varthema könyve számos kiadást ért 

meg, az összes fontos európai nyelvre lefordították, s az indiai istenekről szóló leírása utat 

talált a nyomdokain járó utazók leírásaiba is.  

Minthogy az indiai vallásoknak fontos lenyomata, vizuális kivetülése az indiai művészet, az 

indiai vallásokról alkotott kép formálódásában minden bizonnyal közrejátszott az esztétikai 

aspektus, azaz, az indiai vallásosság nyugati megítélésének nem elhanyagolható tényezője 

volt az indiai művészet ábrázolásainak fogadtatása. A korai időszakban – részben a kor 

technikai lehetőségei, részben az általános információhiány miatt – a vizuális információk 

csekély mennyiségben álltak rendelkezésre, s az olvasókhoz eljutó kisszámú képi ábrázolás az 

indiai szörny-istenek hagyományát erősítette. A korai könyvkiadásban illusztrációként 

metszetek jelentek meg, melyeket az utazók rajzai alapján a keresztény középkor ábrázolási 

hagyományához szokott európai metszőmesterek készítettek, s ez a tény önmagában is 

hozzájárulhatott az antikrisztus-ábrázolásoknak az indiai istenábrázolásokra való 

kivetüléséhez. Az indiai vallásossággal kapcsolatos szöveges beszámolókban nagy ábrázoló 

erővel megjelenített szörnyek és démonok azután alapvetően meghatározták az indiai 

művészet recepciójának korai történetét. Az illusztrációkat a különböző kiadványok 

                                                 
14

 Mitter, P. 1977:11 

15
 Jehan de Mandeville (angolra fordítva Sir John Mandeville), The Travels of Sir John Mandeville. Közkézen 

forgott 1357 és 1371 között, számos nyelvre lefordították, hatalmas népszerűségre tett szert. Megbízhatatlan és 

sokszor fantasztikus történetei és leírásai ellenére referencia munkának számított; Marco Polo könyve mellett 

nagy hatást tett például Kolumbuszra. 

16
 Itinerario de Ludouico de Varthema Bolognese. Róma, 1510 
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egymástól átvették, s így az ismétlődés is hozzájárult a sztereotip képeknek a köztudatban 

való rögzüléséhez. 

Európában a humanizmus eszmevilága ébresztette fel az érdeklődést a távoli népek vallási és 

egyéb szokásai iránt, és Rotterdami Erasmus munkássága a kereszténységtől eltérő vallások 

iránti nagyobb tolerancia irányába mutatott. Sorra górcső alá vették a pogány vallásokat, s e 

művek sorát a német humanista Johannes Boemus (kb. 1485–1535), az ulmi katedrális 

kanonoka, utazó, hebraista 1520-ban napvilágot látott Omnium Gentium Mores, Leges, Ritus 

című műve nyitotta meg. A mű a kora újkori Európa első etnográfiai kompendiumaként egy 

új műfaj bevezetésével szerzett érdemet, de Boemus információkért többnyire a klasszikus 

szerzőkhöz nyúlt vissza, így érdemi következtetésekben egyelőre nem juthatott messzire.  

1498-ban Vasco da Gama megtalálta az Indiába vezető tengeri utat, s ez nemcsak a 

kereskedelem, de az információk és a tudomány előtt is új távlatokat nyitott. Először a 

portugálok vetették meg a lábukat India nyugati partjain (Goában), majd megjelentek a 

hollandok, a dánok, a franciák, s végül az angolok. A kereskedőkkel egyidejűleg keresztény 

hittérítők is érkeztek a szubkontinensre, akik rendre jelentéseket küldtek haza indiai 

tapasztalataikról. A jezsuita misszionáriusok a jezsuita rend megalakulása (1540) után nem 

sokkal már jelen voltak Indiában. Mivel tisztában voltak azzal, hogy a lakosság megnyerése 

elősegítheti céljaik elérését, erőfeszítéseket tettek a helyiek szokásainak, hiedelmeinek 

megismerésére. Francis Xaviert, a későbbi Xavieri Szent Ferencet, aki 1542-ben érkezett 

Goába, ahol az indiai keresztény misszió szervezésébe fogott, Max Müller a szanszkrit 

nyelvet ismerő katolikus misszionnáriusok között említi.
17

 A szanszkrit nyelv ismerői között 

szerepel Filippo Sassetti és Roberto de Nobili is. 

A korai tudósítások – mind az utazók, mind a hittérítők leírásai – Dél-Indiából, a nyugati 

Koromandel és a keleti Malabár partról származnak; Észak-Indiáról később, az angol utazók 

révén kapunk először hírt. Az angol utazók első csoportja a 16. század vége és a 17. század 

eleje között járt Indiában, közöttük az 1583 és 1591 között utazó Ralph Fitch, az 1608-11 

között Indiában tartózkodó William Finch, a Jakab király követeként 1615-18 között Jahāngīr 

udvarába látogató Sir Thomas Roe és lelkésze, Edward Terry. Tudósításaik visszatérő elemei 

a szörnyű és félelmetes bálványok, kőből és fából elkészítve, némelyik állatokra: oroszlánra, 

tigrisre, majomra hasonlít, mások férfiakra, nőkre vagy pávákra, s mint az ördögnek, négy 

karjuk van és karmaik, megint másoknak dülledt szemeik, agyaruk, mancsuk, hosszú farkuk; 

                                                 
17

 Die Wissenschaft der Sprache, Leipzig 1892. Idézi: Windisch, E. 1917:6 



9 

általában véve csúfak és idomtalanok.
18

 Az állat- vagy állat alakú ábrázolások tehát konkrétan 

is említésre kerülnek, sőt Sir Thomas Roe először említi Viṣṇu Varāha avatāráját, amikor 

leírja, hogy az indiaiak istenként tisztelnek egy "disznófejet a templomban", az izlandi Jón 

Ólafsson pedig részletes leírást ad az elefántfejű Ganeśa tiszteletéről. Mitter szerint a hindu 

istenek démoni szörnyekként történő leírása, a rettenetesnek, ördögi formájúnak tartott 

ábrázolások láttán az iszonyat és undor érzése egyértelműen az ördög nyugati 

hagyományában gyökerezett, mivel a "hindu pantheonban nehezen találnánk ilyen 

szörnyet".
19

 Nézetem szerint ez nem feltétlenül állja meg a helyét. Igaz ugyan, hogy a 

középkori démonológia vagy az Apokalipszis szörnyeinek hagyománya nagymértékben 

determinálhatta az Indiát járó utazók látásmódját, azonban az is igaz, hogy az indiai 

ikonográfia számos alakja valóban úgy tetszhetett, hogy rímel ezekre az előképekre. 

Gondoljunk csak arra, hogy a hindu pantheon ikonográfiai tárháza már a legkorábbi utazók 

idején teljes középkori gazdagságában díszítette a templomokat és a szentélyeket, közöttük 

olyan ábrázolásokkal, mint az ölében fekvő démon beleit karmaival kitépő oroszlánfejű Nṛ-

siṃha, a csontig soványodott, lógó mellű, koponyafürérrel díszített Cāmuṇḍā vagy általában a 

félelmetes megjelenési formák, a fegyverekkel roskadásig rakott, démonokon tipró, sokkarú 

istenségek, az állatistenek, a hátasállatok, a hibrid ábrázolási formák. Véleményem szerint 

korántsem meglepő, ha az isteni világot a krisztusi szeretet és annak képi ábrázolásai 

formájában ismerő jámbor nyugati utazó, aki előtt az indiai ikonográfia teljesen ismeretlen 

volt, elborzadt, és mert nem értette, félelmet érzett a teljesen eltérő vallási és világképet 

tükröző ábrázolási módok láttán.  

Az indiai szörny-istenekről szóló hagyomány 17. századi folytatói között találjuk a század 

elejének nemesi származású utazóját, Sir Thomas Herbertet, az 1638-40 között Indiát járt 

Johann von Mandelslo-t, Holstein hercegének keleti követét, s a francia arisztokrata utazót, 

François de la Boullaye-Le Gouz-t, aki 1653-ban megjelent művében
20

 a Rāmāyaṇa 

történetének részletezésével kívánta az indiai vallásossággal kapcsolatban az igazságot 

feltárni. A század második felében három francia utazó hagyott hátra fontos útibeszámolót: 

Jean-Baptiste Tavernier, aki hat utazást tett a keleten, s ezzel elnyerte XIV. Lajos személyes 

jókívánságait, Jean Thévenot és François Bernier. Az utóbbi 1656-1668 között tartózkodott 

Indiában, s nyolc évig udvari orvosként Śāh Jahān Mughal uralkodó szolgálatában állt. 
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 Mitter, P. 1977:20 

19
 Mitter, P. 1977:21 

20
 Les voyages et observations du sieur de La Boullaye Le Gouz, Gervais Closier. Párizs, 1653 és 1657 
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Tudósítását,
21

 mely 1670-ben jelent meg Párizsban, több európai nyelvre lefordították. 

Értesüléseit a brāhmaṇák vallásáról, a fő istenekről, a Vedákról, a hat filozófiai rendszerről 

egy ismert paṇḍittól szerezte, mindamellett alapvetően gúnyosan viszonyult a látottakhoz. 

Jean-Baptiste Tavernier kevésbé filozofikus művének
22

 érdeklődése elsősorban kereskedelmi 

természetű. 1665-ben utazott Ágrából Bengalba, s beszámolójába utat találnak a 

brāhmaṇákról, Viṣṇuról és Rāmáról, a lélek halál utáni útjáról szerzett értesülései, s a nagy 

"pagodákról" (templomokról) szóló leírásai. A 17. századi utazók sorát két angol, John 

Ovington és Dr. Fryer zárja. 

A 17. század közepétől az indiai vallási hagyomány és mitológia rendszeres feldolgozását adó 

művek megjelenése jelzi az idegen társadalmakhoz való nyugati viszonyulás változását és egy 

új, tudományos megközelítés kialakulását.
23

 Előzményét Hérodotosznak a kultúrák 

összehasonlítására vonatkozó tanulmányai, a reneszánsszal induló néprajzi érdeklődés és az 

először humanisták által alapított "Wunderkammerek" jelentették, melyekben távoli tájak és 

kultúrák természeti és emberkéz alkotta tárgyait gyűjtötték össze. Az idegen társadalmak 

megismerésének középpontjában a vallási hagyományok álltak. A vallások iránti növekvő 

érdeklődés a 18. század közepén érte el csúcspontját. Az e téren született művek – különösen 

a keletről kialakult korábbi kép tükrében – meglepnek alaposságukkal. Központi 

kérdésfeltevésük a pogányság köré csoportosul, hiszen a hittérítők tevékenysége révén 

szaporodtak az empirikus ismeretek a pogány vallásokkal kapcsolatban, s ez a tudományos 

feldolgozás igényét is felébresztette. A megszülető művek által rendszeresen érintett témákból 

egyértelműen kitűnik, hogy melyek azok a kérdéskörök, amelyek leginkább foglalkoztatták a 

nyugati gondolkodást, illetve melyek azok, amelyek a legnagyobb problémát jelentették 

számára. Szinte minden szerző vizsgálja a zoolátria kérdését, a brāhmaṇa papság 

("gimnoszofisták") társadalmi helyzetét, szerepét és kiváltságait, az istenség indiai fogalmát, a 

lélekvándorlás tanát és a kozmogóniát, azaz a világ teremtésével kapcsolatos mítoszokat. Ez 

utóbbival kapcsolatban részletesen és hangsúlyosan kerülnek terítékre Viṣṇu megtestesülései 

és az avatārákkal kapcsolatos mitológiai történetek is. Ez ugyanakkor feltételezte a hindu 

                                                 
21

 Histoire de la derniere revolution des états du Grand Moghol, dédié au roy és folytatása, a Suite des Memoires 

du Sr Bernier 

22
 Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier, Ecuyer Baronne d'Aubon, qu'il a fait en Turquie, en Perse, et aux 

Indes, pendant l'espace de quarante ans, & par toutes les routes que l'on peut tenir: accompagnez d'observations 

particulieres sur la qualité, la religion, le gouvernement, les coutumes & le commerce de chaque pais; avec les 

figures, le poids, & la valeur des monnoyes qui y ont cours. Seconde Partie, ou il est parlé des Indes, & des Isles 

voisines. Paris 1677. 

23
 Mitter, P. 1977:48 
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valláson belül Viṣṇu és Śiva kultusza elkülönülésének felismerését, ami szintén egyfajta 

fokmérője a vallásra vonatkozó ismeretek mélységének. 

Az első jelentősebb mű a hinduizmusról a jezsuita Jacomo Fenicio tollából született,
24

 aki a 

keralai Arthunkal plébánosaként már életében nagy tiszteletnek örvendett, s később a Kelet 

második apostolaként vált ismertté. Művét 1620-ban írta, ám az sokáig kiadatlan maradt, majd 

jelentős része 1672-ben, a 17. századi művek közül utolsóként látott napvilágot a plagizátor 

Philip Baldaeus neve alatt megjelenő könyvben.
25

 Fenicio nevéhez fűződik több fontos téma 

felvetése és érdemi tárgyalása, így a hindu kozmogóniai és mitológiai rendszerek leírása, 

melyet a purāṇák elbeszélésére alapozott. A világ teremtéséről szóló mítoszok, a 

világkorszakok (yuga) és a lélekvándorlás tanának leírása mellett elkülöníti Śiva és Viṣṇu 

mitológiai körét, és Viṣṇu tíz avatārájának részletes leírását adja. A hindu mitológia, az isten 

hindu fogalma, a világkorszakok, a világ teremtése, a vízözön vizsgálata Henry Lord 

munkásságában is terítékre kerül, aki a hindu és a párszi vallás összehasonlítása kapcsán a 

humanista Lorenzo Pignoria által a 17. század elején kidolgozott összehasonlító módszert 

alkalmazza.  

A korszak legfontosabb műve, mely William Jones munkásságát megelőzően a legnagyobb 

mértékben járult hozzá a hinduizmus nyugati ismeretéhez, a holland Abraham Rogerius 

(meghalt 1649-ben) munkája volt.
26

 Rogerius tizenhét évig (1630-47 között) élt a dél-indiai 

Paliacattában (ma: Pulicut), s a vallás alaposabb megismerése érdekében elsőként vetette fel 

az eredeti szanszkrit szövegek tanulmányozásának szükségességét. Miközben a goai jezsuiták 

közül számosan a hinduizmusról szerzett tudásukat hajlamosak voltak arra használni, hogy a 

hindu mitológiát és vallási szokásokat gúny tárgyává téve a kereszténység felsőbbrendűségét 

bizonyítsák, Rogerius könyve mentes a hittérítők fanatizmusától és a hindu vallás iránti 

megvetéstől. Első részében a brāhmaṇák társadalmi helyzetével, életével, hagyományaival és 

szokásaival foglalkozik, második részében a hitükkel és szertartásaikkal.
27

 Témái között a 

korszak érdeklődésének középpontjában álló tárgykörök – a brāhmaṇák helye az indiai 

társadalomban, a kozmogóniai rendszerek, az isten hindu fogalma, a teremtés, a négy 
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 Livro da Seita dos Indios Orientais 

25
 Mitter, P. 1977:50 

26
 De Open Deure tot het verborgen Heydendom ofte Waerachtigh vertoogh van het leven ende zeden, 

mitsgaders de Religie ende Godsdienst der Bramines op de Cust Chormandel ende der landen daar ontrent. 

Leyden, 1651 

27
 Windisch, E. 1917:3 
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világkorszak és a világ végső megsemmisülése, valamint a lélekvándorlás tana – szerepelnek. 

Vizsgálat tárgyát képezik Viṣṇu avatārái és a világ teremtésének mítoszai is. A Vadkan 

megtestesülés mitológiai történetének elbeszélésekor a szerző említést tesz Viṣṇu vadkanfejű  

ábrázolásáról, melyet a dél-indiai Gingi (ma: Gingee, Tamilnadu) Ādivarāha templomában 

látott.
28

  

A pogányság egyetemes feltárásának ambíciózus szándéka vezette a jezsuita Athanasius 

Kirchert hatalmas munkája, a China Illustrata megírásakor (1667), melyben a nem keresztény 

vallások tanulmányozása elveinek megalapozására tesz kísérletet. Könyvében, melyben a 

Kínával szomszédos országok vallásosságát is tárgyalja, bőségesen szentel helyet Indiának, s 

ezzel kapcsolatban ismét csak a brāhmaṇák vallásának. Az immár klasszikusnak számító 

témák – a brāhmaṇák, a zoolátria, melynek allegorikus magyarázatára tesz kísérletet – itt is 

felbukkannak. A 18. század elején, 1713-ban született Genealogy of the Malabar Gods 

címmel a dán misszionárius, Bartholomäeus Ziegenbalg (1683–1719) műve a dél-indiai 

Tranquebarban
29

 (ma: Tharangambadi, Tamilnadu), melyben a szerző tényszerű leírást közöl 

a hinduizmusról. Művének első kiadása több mint másfél évszázadot váratott magára (1867-

ben adták ki protestáns hittérítők Indiában); ám ismereteinek egy része már korábban utat 

talált az olvasókhoz, ugyanis Maturinus Veyssière La Croze (1661–1739) francia bencés rendi 

történész, orientalista, később a protestantizmusra térve porosz királyi könyvtáros, a Histoire 

du christianisme des Indes (La Haye, 1724) című munkájában a Brahmāra, Viṣṇura és más 

istenekre, valamint a lélekvándorlásra és a világkorszakokra vonatkozó leírásában Ziegenbalg 

munkájának kéziratából merít. La Croze a hittérítők nyomán az indiai vallásosságot 

bálványimádásként írja le. 

A hindu vallásról szóló első munkák megjelenésével párhuzamosan gyarapodtak az indiai 

istenekkel kapcsolatos képi információk is. A korábbi könyvkiadásban szörnyekként ábrázolt 

istenek lassan kiléptek a torzító tükörből, s a róluk közölt képek mind jobban kezdtek 

hasonlítani a valósághoz. A kiadók és a szerzők egyre nagyobb értéket tulajdonítottak a 

hiteles ábrázolásoknak. A sztereotip szörnyek Rogerius Open Door című könyvéből 

hiányoztak először teljesen, melyben a hinduizmus átfogó leírása mellett hiteles ábrázolásokat 

is közölt. Megjelentek az avatārák első autentikus illusztrációi is. Boullaye-Le Gouz 

munkájában a Rāmāyaṇa epizódjait az indiai népszerű vallási festményekből merítő 

                                                 
28

 Mitter, P. 1977:54. Az Ādivarāha templomot nem sikerült azonosítani. 

29
 1621 óta dán fennhatóság alatt állt. 
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illusztrációk kísérték. Ugyancsak eredeti istenábrázolásokat gyűjtött Heinrich Roth
30

 atya 

Viṣṇu avatāra-történeteinek illusztrálására, s ezek reprodukciói Kircher művében jelentek 

meg. Olfert Dapper Asia című munkájában (1672) Kircher és Rogerius könyvének képei 

mellett a dán művész, Philip Angel tulajdonában lévő, s a hindu mitológiáról szóló illusztrált 

könyv, a Devex Avataars korábban Baldaeus könyvében megjelent nyomatait közölte a kiadó. 

1723-ban a rézmetsző Bernard Picart többkötetes enciklopédikus műve (Cérémonies et 

coutumes religieuses des toutes les peuples du monde) összefoglalását adta mindannak, amit a 

korabeli világ pogányságáról tudni lehetett, reprodukálva utazók és etnográfusok műveit és 

azok illusztrációit. A hiteles ábrázolások ritkaságát mutatja ugyanakkor, hogy azok számba 

vételekor Mitter mintegy száz év kiadványait áttekintve is mindössze az említett néhány esetet 

tudja összegyűjteni.
31

 

A 18. században tovább élt a vallások tanulmányozásának misszionárius hagyománya; 

művelői között a század 30-as éveitől ott találjuk a francia jezsuitákat is, akiknek tudósításai 

Dél-India keleti partvidékéről származnak. Az 1740-ben Thandzsúr partvidékén író Père Pons 

számára, aki a szanszkrit nyelvvel is valamelyest tisztában lehetett, már világos a különbség a 

brāhmaṇi teológia forrását jelentő Vedák és a népszerű teológia forrásául szolgáló purāṇák 

között. A 18. században Voltaire érdeklődése adott különös jelentőséget annak a szintén dél-

indiai misszionárius körökben keletkezett műnek, mely a "L'Ezour-Vedam"
32

 címet viselte. 

Voltaire Essai sur les Moeurs (Tanulmány az erkölcsökről, 1765) című művében több helyen 

ír az indiaiakról. A "L'Ezour-Vedam" kiadója több más művet, így a "Bagavadam" 

(Bhāgavata-purāṇa) egy kéziratos fordítását is használta, így ez a mű korán ismertté vált 

Franciországban, ahol első fordítását később E. Burnouf készítette el.
33

 Anélkül, hogy 

Indiában járt volna, írta művét a könyvtáros Jean Rudolphe Sinner,
34

 melyben a Vedák 

tárgyalásakor megjelenik a Brahmā, Viṣṇu és Śiva alkotta istenhármasság tana. Sinner 

művében nagymértékben támaszkodik a Brit Kelet-Indiai Társaság két tisztviselője, John 

                                                 
30

 Heinrich Roth (1620–1668), Henricus Rodius és Henrique Roa néven is ismert, misszionárius és szanszkrit 

nyelvtudós. Több évet töltött Ágrában, ahol helyi paṇḍitok segítségével a szanszkrit nyelv elmélyült ismeretére 

tett szert. Ezekben az években találkozott François Bernier-vel, aki nagyra becsülte az indiai vallásfilozófiában 

való jártasságát.  

31
 Mitter, P. 1977:57-58 

32
 L'Ezour-Vedam ou Ancien Commentaire du Vedam, Contenant l'exposition des opinions religieuses & 

philosophiques des Indiens. Traduit du Samscretan par un Brame. Yverdon, 1778 

33
 Bhagavata Purana ou histoire poétique de Krichna, 1840-1847 

34
 Essai sur les Dogmesde la Metempsychose & du Purgatoire ensegnés par les Brahmins de l'Indostan: Suivi 

d'un Recit abregé des dernieres Revolutions & de l'État present de cet Empire, tiré de l'Anglois. Bern, 1771 
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Zephaniah Holwell és Alexander Dow munkáira. Ugyanebben az évben jelent meg az indiai 

kultúra első hivatásos francia kutatója, Anquetil Hyacinthe Duperron Zend Aveszta fordítása, 

melynek bevezetése
35

 Duperron indiai utazásáról szóló tudósítását tartalmazza. Az indiai 

vallás és mitológia iránt élénken érdeklődő dán mérnök, Carsten Niebuhr könyvében
36

 

beszámol a brāhmaṇák által tisztelt mindenható, mindenütt jelenvaló, láthatatlan Lényről, akit 

az alacsonyabb rendű istenségek elhomályosítanak. Utóbbiak közül Brahmā, Viṣṇu és 

"Madeo" a legfőbbek. A Bhāgavata-purāṇa ismerete Niebuhrnál is nyomon követhető.  

A 18. század második felének utazói közül említést érdemel a francia természetbúvár-utazó  

Pierre Sonnerat, aki 1774 és 1781 között járt Indiában és Kínában. Sonnerat Rogerius, 

Fenicio, Baldaeus és Ziegenbalg hagyományát követi, amikor a hindu vallásról és 

mitológiáról szóló egyik leggazdagabban illusztrált, részletes leírást publikálja.
37

 Leírja, hogy 

a számos istenség és a hozzájuk tartozó mítoszok mögött az egyetlen legfelső Lénybe vetett 

ősi hit és erkölcsi tanítás áll. Különbséget tesz Brahmā és a brahman között, s a világ 

teremtésének történetét a Bhāgavata-purāṇa alapján beszéli el. 

A misszionáriusok tipikus magatartásával jellemezhető attitűd a 18. század folyamán 

mindvégig tovább élt. Ismert alakja a 18. század utolsó harmadában Dubois abbé, aki 

szerzetesként a francia forradalom elől menekült Indiába 1790-ben. Mint ismeretes, India 

történetének ezt az időszakát a Mughal birodalom hanyatlása és az angolok térnyerése 

jellemezte. Bengal 1765-ös meghódítása után a brit területi terjeszkedés nagy lendülettel 

haladt előre a szubkontinens különböző részein, s India utolsó nagy történeti birodalma 

fokozatosan átadta a helyét a nyugati civilizáció képviselőinek. Abban, hogy Dubois abbé 

Indiába menekült, szerepet játszott csodálata az angol adminisztráció iránt, amely nézete 

szerint az igazságot és a keresztény civilizációt hozta el a pogány indiaiaknak. Könyve
38

 

először angolul jelent meg Londonban 1816-ban, s csak 1825-ben adták ki franciául. 

Álláspontjával és ítéleteivel, ha nem is szándékosan, a korszak közkeletű brit nézeteit és 

politikáját támasztotta alá, amelyet a hindu vallás kereszténységgel szembeni alacsonyabb 

                                                 
35

 La Relation du Voyage du Traducteur aux Indes Orientales, suivi de Plan de l'Ouvrage; & un Appendix sur les 

Monnoyes & Poids de l'Inde, sur quelques objets d'Histoire Naturelle & de Commerce, & sur les Manuscrits 
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 Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Koppenhagen, 1774 

37
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Zürich, 1782 

38
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rendűségének hangoztatása és a térítési törekvés jellemzett.
39

 Dubois abbé Dél-Indiában élt, 

az indiai társadalom alsó néposztályait jelentő śūdrák között. Környezetének nyelvét nem 

beszélte, a történelmet és a vallást nem ismerte, értesüléseit megfigyelésekre és a beszélgető 

partnereitől szerzett információkra alapozta. Jóllehet elismerőleg ír a hindu társadalmi 

szervezetről, a számára kialakuló kép mégis a bálványimádás és a tudatlanság sötétsége, 

melyet a barbár, irracionális, undorító, igazságtalan, embertelen és nevetséges jelzőkkel írt le, 

s ezzel megerősítette az indiai vallásossághoz való nyugati viszonyulás egyik tipikus módját, 

mely a 15. század vége óta kísértett az európai utazók útleírásaiban.  

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan elindult egy másik folyamat is, mely a szanszkrit szövegek 

és az indiai irodalom ismeretének terjedésével alakult ki a 18. század második felében. Ennek 

az egyes kutatók által "keleti reneszánsznak" (la renaissance orientale)
40

 nevezett korszak 

korai kulcsfigurája Anquetil-Duperron. Mindazonáltal az igazi áttörés az indiai angol hatalom 

megerősödésével, s az indológiai kutatások súlypontjának Bengalba való áttevődésével 

következett be. A fordulatot Sir Charles Wilkins, Sir William Jones és Henry Thomas 

Colebrooke neve fémjelezi. Az indológiai kutatások úttörői mindannyian a Kelet-Indiai 

Társaság tisztviselőiként fogtak az indiai nyelv, irodalom és kultúra tanulmányozásába. 

William Jones, a bengali Legfelső Bíróság szavazóbírája, 1784-ben a Bengali Ázsiai Társaság 

megalapításával létrehozta az indiai nyelvek és kultúra tanulmányozásának központját. 

Összehasonlító nyelvészeti érdeklődésének megfelelően a vallások terén elsősorban az 

összehasonlító mitológia érdekelte. Sir Charles Wilkins, aki a Bhagavad-gītā első angol 

fordítását készítette, szintén az indiai irodalom és nyelvészet művelője volt. Henry Thomas 

Colebrooke nevéhez elsősorban a hindu jogi irodalom feltárása fűződik, de az indiai vallások 

terén is írt tanulmányokat,
41

 melyekben a Vedák, a hindu – különösen a brāhmaṇák – vallási 

szertartásai, a hindu özvegyek kötelességei és a filozófiai rendszerek tárgyalásán kívül a 

muzulmán szekták hitelveinek taglalása is helyet kapott. Mindamellett e három tudós legfőbb 

jelentősége abban áll, hogy lefektették az indiai hagyomány, s benne az indiai vallások 

filológiai megalapozottságú kutatásának alapjait. 

A 19. század folyamán brit kutatók hatalmas munkát végeztek India kultúrájának feltárása 

terén. Óriási mennyiségű antropológiai irodalom keletkezett, és sorra születtek a monográfiák 

                                                 
39
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a társadalomtudományok különböző területein. Az antropológiai kutatások előrehaladásával 

párhuzamosan nőtt az ősi vallások iránti érdeklődést, s számos kutató foglalkozott az indiai 

vallásosság egészével vagy részkérdéseivel. Így a 19. század és a 20. század eleje az indiai 

vallásokról szóló monográfiák és az elmélyülő résztanulmányok megszületésének kora. A 

monográfiákban a vaiṣṇavizmus kutatása tekintetében is fontos előre lépések történetek. 

A monográfiák 18. századi előfutárának tekinthető J. Z. Holzwell A Review of the Original 

Principles, Religious and Moral, of the Ancient Brahmins (London, 1779) című munkája, 

melyben a hindu mitológiát, kozmogóniát, szertartásokat és ünnepeket tárgyalja. A 19. század 

elején, 1810-ben jelent meg Edward Moore könyve The Hindu Pantheon címmel, mely a 

purāṇikus mitológiai történetek illusztrálására közölt képei révén vált az ikonográfiai 

tanulmányok úttörőjévé. H. T. Colebrooke nem írt átfogó művet, indiai vallási és filozófiai 

tárgyú munkáit akadémiai folyóiratokban jelentette meg 1805 és 1828 között. Úgy vélte, a 

hindu teológia alapvetően monoteista, de magán viseli a politeizmus és a bálványimádás 

jegyeit. Horace Hayman Wilson, aki elsősorban a purāṇák tanulmányozásával és 1840-ben 

megjelent Viṣṇu-purāṇa fordításával tette le az indológia egyik úttörőjeként a névjegyét, 

Sketch of the Religious Sects of the Hindus (Asiatic Researches, XVI-XVII, Calcutta 1828-32) 

című, ugyancsak úttörő munkájában leírja a hinduizmus két ágának alosztályait, így a 

vaiṣṇava ágon belül a Bhākta, Bhāgavata, Cakrina vagy Pāñcarātrika, Vaikhānasa és a 

Karmahīna alágakkal foglalkozik. J. Muir ünnepelt főműve, az Original Sanskrit texts on the 

origin and history of the people of India, their religion and institutions (1852–1870) negyedik 

kötetében a Ṛgvedától a purāṇákig közli a Viṣṇura és a vaiṣṇavizmus korai történetére 

vonatkozó szöveghelyeket. Lassen (Indische Altertumskunde 1843-62)  először mutat rá a 

vaiṣṇavizmus és a śaivizmus népi eredetére. W. Ward A View of History, Literature and 

Religion of the Hindoos (Serampore, 1818) című három kötetes művében változatos témákkal, 

többek között a purāṇikus istenségekkel, mítoszokkal, a hindu szokásokkal és az isten 

természetével foglalkozik, s a brahman fogalmának vizsgálata a hinduizmus monoteisztikus 

jellegéről győzi meg. J. Kennedy (Hindu Mythology, London, 1831) a purāṇikus források 

bázisán kozmikus, illetve történeti kategóriát állít fel az istenek osztályozására. J. A. Barth 

The Religions of India (London, 1881) című művében a monoteista tendenciák fejlődésére 

helyezi a hangsúlyt a Vedáktól a brāhmaṇákon és a filozófiai rendszerek csíráit tartalmazó 

upaniṣadokon keresztül a purānákig és a törvénykönyvekig, s megállapítja, hogy a népi 

eredetű istenek, Śiva és Viṣṇu kultusza kifejezetten a monoteizmus felé mutat. E. W. Hopkins 

amerikai szanszkritista azonos című könyvében (Boston, 1895) tág teret szentel az általa 
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monoteistának tartott śaivizmusnak és vaiṣṇavizmusnak. J. Dowson (Dictionary of Hindu 

Mythology, London, 1888) az indiai vallásosság tanulmányozása céljával a purāṇákhoz és az 

eposzokhoz folyamodik, mert úgy véli, hogy a Vedáknak – kétségtelen tekintélyükön túl – 

nincs hatásuk a modern hinduizmusra. Alfred Lyall a hinduizmus egészének megértésére 

irányuló, figyelemre méltó kísérlete során (Asiatic Sudies, London 1897) arra a 

következtetésre jutott, hogy Viṣṇu -– szemben Śivával – magasabb evolúciós szintet képvisel, 

és az emberi szellem felfelé irányuló törekvését személyesíti meg. Lyall az avatāra tant a 

hinduizmus lényegi doktrinájaként mutatja be, amely a vallásfejlődés különböző fázisait 

kapcsolja és egyezteti össze, melyben az alacsonyabb rendű istenek vagy egy-egy törzs szent 

állatai tulajdonképpen a brāhmaṇikus istenség álruhába öltözött alakjai. J. Robson Hinduism 

and Christianity (London, 1905) című művében a hinduizmus monoteisztikus aspektusait 

hangsúlyozza.  

A vaiṣṇavizmus 19. századi kutatásához jelentékenyen járult hozzá Albrecht Weber, aki Über 

die Kṛṣṇajanmāṣṭamī (Berlin, 1867) című munkájában Kṛṣṇa és Rāma deifikációjának 

kronológiáját állítja fel. Az ő nevéhez fűződik annak az elméletnek a megfogalmazása, mely 

szerint a vaiṣṇavizmus bhakti doktrinája keresztény eredetű, s ezt az elméletet a vaiṣṇavizmus 

monoteisztikus jellegével, az avatārák és a Megtestesülés, valamint a Jézus és a Kṛṣṇa-

legendák hasonlóságaival támasztja alá. Ez a kérdéskör hosszú diskurzust indított el, melynek 

során számos kutató – többek között E. W. Hopkins, J. Kennedy, N. Macnicol – szentelt 

önálló tanulmányt a kérdésnek vagy tért ki rá valamely átfogóbb vallástörténeti kérdéssel 

foglalkozó művében. Bármi is volt azonban az egyes szerzők válasza a kiindulópontként 

feltett kérdésre, annyi bizonyos, hogy a kérdés felvetése és alapos körüljárása is hozzájárult a 

Kṛṣṇa-kultusz, az avatāra-tan, a vaiṣṇavizmus, a bhakti, valamint az indiai egyistenhit 

intenzív vizsgálatához, hiszen a kérdéskör a századfordulón jóval túlnyúlva, még a 20. század 

első felének számos vallástörténészét is foglalkoztatta. A kérdéshez hozzászólva George A. 

Grierson a vaiṣṇavizmust India ősi monoteista vallásának nevezte, s előzményeit a 

Mahābhārata által említett bhāgavaták vallásában és az ekāntika-dharmában jelölte meg. 

Nézete szerint a vaiṣṇavizmus semmivel sem kevésbé monoteista, mint a kereszténység.
42

  

Amint az az eddigiekből is kitetszik, az indiai vallástörténet 19. századi kutatói számára szinte 

megkerülhetetlen kérdés volt a hinduizmus jellegének meghatározása, mégpedig a 

kereszténységhez képest. Talán nem haszontalan ennek a hátterébe röviden belepillantani. A 
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vallások 19. századi kutatásában nagy hatást gyakoroltak a vallások keletkezésével és 

fejlődésével kapcsolatos korabeli elméletek, közülük is elsősorban az evolucionista 

antropológiai megközelítés, melynek egyik fő mozgatója volt az intézmények, eszmék, 

hiedelmek és szokások "eredetének" keresése. E nézet szerint a hindu vallás 

tanulmányozásának egyik fő célja, hogy rávilágítson a vallási és istenképzetek kialakulására 

és fejlődésére Indiában, hogy ezáltal az összevethető legyen más kultúrákkal (Hopkins), vagy 

hogy segítse a filozófusokat és a történészeket a korai vallási gondolkodás fejlődésének 

helyes értékelésében (Max Müller).
43

 Bár a hindu vallással kapcsolatban szélsőséges 

nézeteket hangoztató Macaulay véleményét
44

 az indiai vallásokkal foglalkozó európai tudósok 

nem osztották, a keresztény monoteizmust azért többnyire a vallási evolúció természetes 

csúcsának tekintették, és a hinduizmusnak különösen azokat az aspektusait értékelték, 

amelyeket a kereszténységhez közel állónak tartottak. A racionalizmus akkor már mintegy 

másfél-két évszázados történetre tekintett vissza Európában, s nyilván ez is közrejátszott 

abban, hogy a nyugati tudósok, miközben bizonyos hindu metafizikai és teológiai 

elképzeléseket nem győztek magasztalni, addig a funkcionális hinduizmus más aspektusaival 

– elsősorban a babonákkal és a különféle tárgyaknak: napnak, holdnak, csillagoknak, fáknak, 

köveknek, folyóknak és állatoknak a tiszteletével – nem tudtak mit kezdeni, mert nem 

tartották összeegyeztethetőnek sem a megismert indiai szöveges forrásokkal, sem saját 

keresztény hátterükkel. Jónéhányan közülük emiatt a hinduizmust dekadens rendszernek 

tekintették. Ez az ellentmondás felerősítette azokat a tendenciákat, melyek elsősorban a 

hinduizmus monoteista jellegének kidomborítására törekedtek az upaniṣadok 

monoteizmusának, a hinduizmus henoteista jellegének, továbbá a śaivizmus és vaiṣṇavizmus 

monoteisztikus jellegének hangsúlyozása révén. A Vedanta tanulmányozásának előtérbe 

kerülése, Schopenhauer filozófiájára alapozva (P. Deussen, System of the Vedanta,1883) 

ugyanezt a tendenciát támasztotta alá. 

A nyugati hatalom gazdasági-politikai jelenlétéből fakadó, az azt kísérő-megalapozó 

kultúrmissziós, civilizáló, az alattvalókat felvilágosítani szándékozó, s a nyugati kultúra 

általános magasabb rendűségének tudatából fakadó attitűd, melynek egyik aspektusa volt a 

keresztény vallás több évszázadra visszamenő, de a 19. században is aktív térítő szándéka, 

szintén hozzájárult, hogy az indiai vallások kutatása – tulajdonképpen, ha más formában is, de 
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folytatva az előző évszázadok hagyományát – a nyugati és a keleti kultúra ütközésének 

színterén folyt. A kutatók többsége így vagy úgy állást foglalt a vallásokkal kapcsolatos 

világnézeti eszmecserében. H. H. Wilson a Viṣṇu-purāṇa fordítása megjelenésének évében az 

oxfordi egyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a hinduizmus tanulmányozásának 

célja tévedéseinek kimutatása és a hindu értelmiség meggyőzése a kereszténységre való 

áttérésről.
45

 Az általa itt kifejtett gondolat, mely szerint kötelező a hinduk tanait és hiedelmeit 

ismerni, mert a szent szövegeiket nem ismerő érveit meg sem hallgatják, az indiai vallást 

tanulmányozó misszionáriusok legrégibb nézetei közé tartozott. Ám korántsem állt egyedül 

ezzel a véleménnyel, a század végén szinte szó szerint ismétli szavait Hopkins a The Religions 

of India című monográfiájában. Wilkins híres tanítványa, Sir Monier Monier-Williams a 

legszélesebb körben használt szanszkrit szótár elkészítésével nemcsak Wilson ezirányú 

tevékenységét vitte tovább, de Wilsonnak a kereszténység küldetésére vonatkozó nézeteit is 

osztotta, s az orientalisztika tudományát, a szanszkrit nyelvi ismeretek megszerzését a 

keresztény missziós tevékenység eszközének tekintette. Az indiai vallásokról szóló írásai és 

könyvei (pl. Brahmanism and Hinduism 1883, Buddhism, in its connexion with Brahmanism 

and Hinduism, and in its contrast with Christianity 1889) nem mentesek ezektől a 

felhangoktól. Williams nézete szerint az indiai vallásfilozófiai rendszerek közül az Advaita 

Vedānta áll legközelebb a vedikus ideálhoz, és ez képviseli a hinduizmuson belül "az 

üdvözülés legmagasabbrendű útját". A karma és a bhakti népszerű hagyományának kisebb 

spirituális értéket tulajdonított. Noha a hinduizmust olyan komplex jelenségnek tartotta, 

melynek leírása nem lehet teljes a világon valaha létezett szinte összes vallási és filozófiai 

eszme érintése nélkül,
46

 ennek ellenére a hinduizmust dekadens vallásnak tartotta, mely 

pusztulásra van ítélve, s ezzel kapcsolatban sürgette a keresztény evangelizációt, nehogy az 

iszlám lépjen az eltűnő hinduizmus helyére. Ugyanakkor számos nyugati tudós 

nagyrabecsüléssel viseltetett az indiai vallások és filozófia iránt, s szemléletében liberálisabb 

álláspontot képviselt. 

Mindez nem maradt hatástalan a hindu értelmiségre, amelynek egy része a nyugati 

civilizációval való kontaktus és a hindu vallási szokásokat ért támadások hatására maga is 

kezdett kritikusan tekinteni a hindu vallás korabeli állapotára. Reformmozgalmak bontakoztak 

ki, melyek a hinduizmusnak a rárakódott babonaságoktól való megtisztítását, s a vallás 
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monisztikus alapjainak felélesztését tűzték zászlajukra, hogy ezáltal felvértezzék a 

hinduizmust a nyugat feltételezett felsőbbségével szemben. Ezzel párhuzamosan a 19. század 

utolsó harmadában indiai kutatók is bekapcsolódtak az indiai vallások kutatásába. Számos 

indiai kutató fő problémáját a nyugati tudományosság kritikai módszerei és megközelítése 

jelentette, mivel ők az indiai vallások "spirituális" aspektusát vélték hangsúlyozandónak.  

1883-ban R. G. Bhandarkar, a Vaiṣṇavism, Śaivism and Minor Religious Systems (Strassburg, 

1913) című alapmű szerzője jónéhány honfitársával szemben a modern összehasonlító és 

kritikai módszereknek a vallástörténetben való alkalmazásáért szállt síkra.
47

 Könyvében maga 

is példaadó módon alkalmazta a kritikai vizsgálatnak alávetett különböző – régészeti, 

feliratos, irodalmi és művészeti – forrásanyagot az indiai vallási rendszerek elemző 

leírásához. Elsőként interpretálta a Mahābhārata Nārāyaṇīya fejezetét, és kimutatta, hogy a 

Bhagavad-gītā a bhakti rendszer első kifejtése. Az epikus és purāṇikus irodalom alapján 

kimutatta, hogyan olvasztotta be fokozatosan a kozmikus Viṣṇu koncepciója Hari-Kṛṣṇa és 

Gopāla- Kṛṣṇa alakját. R. B. Lala Baijnath (Hinduism: Ancient and Modern, London, 1905) 

azt igyekezett bemutatni, hogy a hinduizmus alapvető tantételei már a vedikus korban 

kialakultak, és mindvégig változatlanok maradtak, s ezzel kapcsolatban az európai 

tudományosság szemére vetette, hogy az az egyes jelenségeket eredeti kontextusukból 

kiragadva vizsgálja, s így teszi negatív megállapításait. 1920-ban R. P. Chanda Archaeology 

and Vaiṣṇava Tradition című művében a régészeti adatok alapján kísérelte meg rekonstruálni 

a vaiṣṇavizmus korai történetét. H. C. Raychaudhuri szenvedélyesen cáfolta a bhakti kultusz 

keresztény eredetére vonatkozó nézeteket (Materials for the Study of the Early History of the 

Vaiṣṇava Sect, Calcutta, 1936). Érvei általános elfogadást nyertek, s ma már senki nem vitatja 

a Kṛṣṇa kultusz indiai eredetét. 1937-ben jelent meg a H. D. Bhattacharya által szerkesztett 

Cultural Heritage of India három kötetes első kiadása, melybe mintegy száz neves indiai 

kutató írta az egyes fejezeteket. Mérföldkő volt ez az indiai tudományosság történetében, 

hiszen ez volt az első átfogó mű volt India kulturális örökségéről. Második, bővített kiadása 

már az ötvenes években jelent meg, s ennek negyedik kötete kizárólag az indiai vallásokkal 

foglalkozik. A különféle témák és a nagyszámú szerző ellenére a megközelítés egységes 

tudott maradni: a vallásokkal kapcsolatos indiai álláspontot tükrözve a különböző vallási 

rendszerek mögött meghúzódó konceptuális egység meglétét sehol nem kérdőjelezi meg. 

Miközben tehát a vallástörténet indiai kutatása egy a nyugati szemlélettel vitatkozó 

álláspontból indult ki, azt látjuk, hogy a legkiválóbb kutatók a nyugati tudományosság 
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módszereit saját hagyományukkal összeegyeztetve egy kitűnő indiai vallástörténeti iskolát 

hoztak létre, amelyben, már a 20. századra is átnyúlva,  jobbnál jobb művek születtek, többek 

között a vaiṣṇavizmus történetével kapcsolatban.  

A 20. században az indiai vallástörténet kutatását terhelő világnézeti kérdések fokozatosan 

veszítettek jelentőségükből. A 20. század első felének nyugati vallástörténészei tovább vitték 

a 19. századi elődeik törekvését az átfogó művek megalkotására. Ezek sorában említhető N. 

Macnicol Indian Theism (London, 1915), Sir Charles Eliot Hinduism and Buddhism: An 

Historical Sketch (London, 1921), J. Estlin Carpenter Theism in Medieval India (Oxford, 

1921) és L. D. Barnett Hindu Gods and Heroes (1923) című műve, melyek mindegyike helyet 

szentel a vaiṣṇavizmusnak. Konow Die Inder (1925) című munkájában összefoglalja a főbb 

indiai vallási doktrinákat és a hozzájuk tartozó irodalmat. Az ezt követő időszakban még 

számos, az indiai vallási rendszerek alapvető sajátosságait általános jelleggel bemutató mű 

született, közöttük H. Glasenapp Die Religionen Indiens (Stuttgart, 1943) című munkája, mely 

egyszerű és könnyen érthető tárgyalásmódja miatt szélesebb olvasóközönséghez jutott el. A 

század közepén Louis Renou, a korszak egyik kiváló szanszkritistája Religions of Ancient 

India (London, 1953) című művében az iszlám előtti India vallásainak ragyogó bemutatását 

adja, hasonlóan Hopkins, Barth és Monier Williams munkáihoz, de azok szubjektív 

megközelítése nélkül. Sikeres kísérletet tesz az indiai szellemiség lényegi mozzanatainak és 

mozgató erőinek megragadására. Ugyancsak a hinduizmus esszenciájának megragadására 

törekszik R. C. Zaehner Hinduism (Oxford, 1962) című könyvében. Szándékosan szubjektív 

megközelítésmódot választott a francia Alain Daniélou a hinduizmus egészének 

interpretációjához a Le Polytheisme Hindu (Paris, 1960) című művében, melyet a politeizmus 

elméletével indít.  

Indián belül, az ötvenes években már a független India koncentrált tudományos 

erőfeszítéseinek köszönhető egy újabb nagyszabású sorozat, a History and Culture of the 

Indian People (Bombay: Bharatya Vidya Bhavan, 1951-57) megszületése R. C. Majumdar 

szerkesztésében, amely kronológiai rendben tárgyalja az indiai vallások kialakulását és 

fejlődését. Az általános művek körében ugyancsak az ötvenes években látott napvilágot J. N. 

Sinha The Foundation of Hinduism (Calcutta, 1955) és T. M. P. Mahadevan Outlines of 

Hinduism (Bombay, 1956) című könyve, melyben a szerzők sikeresen ragadják meg a 

hinduizmus lényegi elemeit és alapfogalmait. A 20. század második felében az átfogó 

megközelítésű művek terméséből J. N. Banerjea Purāṇic and Tantric Religion (Calcutta, 

1966) címmel megjelent könyve részletesen tárgyalja a vaiṣṇavizmus kialakulását, forrásait, 
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történetét. P. Banerjee Early Indian Religion (New Delhi, 1973) című munkájában a régészeti, 

numizmatikai és epigráfiai források teljes körű kritikai elemzésével érdemben járul hozzá a 

vaiṣṇava vallás történeti és népszerű formáinak vizsgálatához. S. R. Goyal A Religious 

History of Ancient India (upto c. A. D. 1200, Meerut, 1984) című művében, melyben külön 

fejezetet szentel az epikus-purāṇikus pantheonnak és az avatāra tannak, a vallások 

kontextusát jelentő kulturális, politikai, gazdasági és egyéb faktorokat is vizsgálja, és elemzi a 

vallások társadalmi változásban játszott szerepét.  

A vaiṣṇavizmussal – a śaivizmus és a śāktizmus mellett – minden, a hinduizmusról író szerző 

foglalkozik, különböző szempontból. A korábbi szerzők, mint Barth, Hopkins, Monier-

Williams, úgy vélték, hogy ezek kialakulása a brāhmaṇikus teológia nem kielégítő voltára 

vezethető vissza. Ezzel együtt azonban ősi eredetűnek tekintették ezeket, ha történetük 

viszonylag újabb keletű is. Közös jellemzőjüknek tekinthető, hogy a Legfelső Lényt konkrét 

istenségekkel azonosítják, akik vedikus eredetük ellenére másfajta személyiséget nyertek. 

Viṣṇu és Śiva kultuszát a hinduizmus lényegének tartják, s úgy látják, hogy más 

monoteisztikus kultuszok, melyek szintén a hinduizmusba integrálódtak, e kettő mintájára 

fejlődtek. 

Számos szerzőt foglalkoztatott a bhakti kérdése, úgy is mint a Kṛṣṇa kultusz és a 

kereszténység közötti hasonlóságok kimutatásának alapja (Weber,
48

 Lorinser
49

), úgy is mint a 

hinduizmus teista aspektusának kifejeződése (Grierson
50

), mint a kereszténységgel való 

rokonság kifejeződése (Bhandarkar
51

), mint komplex történeti jelenség (B. K. Goswami
52

), de 

egyéb szempontból, például szemantikailag (Hopkins
53

), társadalomtörténeti szempontból (D. 

D. Kosambi,
54

 S. Jaiswal,
55

 R. S. Sharma
56

) vagy a vedikus kori előzmények tekintetében 
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(Susmita Pande
57

). Az újabb művek közül Krishna Sharma munkája (Bhakti and Bhakti 

Movement: A New Perspective, New Delhi, 1987) helyezte új megvilágításba a bhakti több 

kérdését, így a bhakti kizárólagos hozzárendelését a vaiṣṇavizmushoz vagy a bhakti 

monoteista interpretációját. 

A vaiṣṇavizmussal kapcsolatban más témák felvetése is figyelmet érdemel. Ma is alapműnek 

számít F. O. Schradernek a pāñcarātra szövegeket feldolgozó könyve (Introduction to the 

Pāñcarātra and Ahirbudhnya Saṃhitā, Madras, 1916), melyben kimerítő alapossággal 

tárgyalja egyebek mellett a vyūha tant és Viṣṇu harminckilenc avatāráját. R. P. Chanda 

munkája a vaiṣṇavizmusról ("Race and Cult-Vaiṣṇavism" in Indo-Aryan Races, Rajshahi, 

1916), amellett, hogy határozottan tagadja a Kṛṣṇa mítosz keresztény eredetét, vizsgálja a 

vyūhák és avatārák összefüggését, és elsőként mutat rá a vaiṣṇavizmus nem vedikus 

sajátosságaira. Másik tanulmányában (Archeology and Vaishnava Tradition, Memoirs of the 

Archaeological Survey of India 5, Calcutta, 1920) először veti fel a régészet és vallás 

összefüggését, és veszi górcső alá a vaiṣṇava vallás epigráfiai forrásait. A korai művek közül 

H. C. Raychaudhuri munkájában (Materials for the Study of the Early History of the Vaiṣṇava 

Sect, Calcutta, 1920) szintén kifejti a bhakti keresztény eredetével kapcsolatos 

ellenvéleményét, és egyebek mellett először vizsgálja a vaiṣṇavizmus uralkodói 

támogatásának kérdéseit. A vaiṣṇavizmus korai dél-indiai történetével S. K. Iyangar 

foglalkozott először, a vaiṣṇavizmus középkori története és bengali elterjedése témájában 

pedig S. K. De könyve (Early History of the Vaiṣṇava  Faiths and Movements in Bengal, 

Calcutta, 1942) jelenti az alapművet. A vaiṣṇavimussal kapcsolatban folyóiratokban 

megjelent tanulmányok számbavétele meghaladja e dolgozat lehetőségeit, de disszertációm 

bibliográfiája a legjelentősebb tanulmányok közül jónéhányat tartalmaz (többek között V. S. 

Pathak, B. Bhattacharya, S. L. Katri, J. N. Banerjea, D. D. Kosambi írásai). 

J. Gonda ismert műve (Aspects of Early Viṣṇuism, Utrecht, 1954) számos szemszögből 

vizsgálja Viṣṇut (a naphoz, a termékenységhez, az áldozathoz, a világtengelyhez stb. való 

kapcsolatát), s tanulmányozza az avatārákat, valamint az avatāra mítoszok indoeurópai 

párhuzamait, aminek a Vadkan megtestesülés szempontjából különös jelentősége van. K. G. 

Goswami (A Study of Vaiṣṇavism, Calcutta, 1956) a Suṅgáktól a Gupta kor végéig történeti 

szempontból vizsgálja, hogyan lett a vaiṣṇavizmus törzsi kultuszból egész Indiára kiterjedő 

vallássá. S. Jaiswal könyve (The Origin and Development of Vaiṣṇavism, New Delhi, 1967) 
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az i. e. 200– i. sz. 500 közötti időszakkal foglalkozva vizsgálja a vaiṣṇavizmus törzsiről 

feudálisra változó társadalmi hátterét, s kritikailag elemzi egyebek mellett az avatārák 

kérdéskörét. A vaiṣṇava vallás regionális formái közül az Orissára vonatkozó tanulmányok 

fontosak a hinduizáció folyamatának, a törzsi kultuszoknak a klasszikus hinduizmusba való 

adaptációs folyamata nyomon követése szempontjából (lásd pl. A. Eschmann, H. Kulke, G. C. 

Tripathi (eds): The Cult of Jagannatha and the Regional Tradition of Orissa, New Delhi 

1978). Urmila Bhagowalia munkája (Vaiṣṇavism and Society in Northern India, New Delhi, 

1980) a vaiṣṇavizmus társadalmi integráló szerepével foglalkozik az i. sz. 700–1200 közötti 

időszakban. Míg R. K. Siddhantashastree (Vaiṣṇavism through the Ages, New Delhi, 1985) 

történeti áttekintésével a vaiṣṇavizmus megszakítatlan fejlődését igyekszik kimutatni a 

vedikus kortól kezdve, addig D. P. Sheridan könyve (The Advaitic Theism of the Bhāgavata 

Purāṇa, New Delhi, 1986) a későbbi vaiṣṇavizmus doktrinális kérdéseinek tisztázására tesz 

kísérletet. 

A vallástörténeti vizsgálódások egy speciális ágaként fejlődött ki az ikonográfia kutatása, 

amely a megvalósult ábrázolások sajátosságainak interpretációja révén nemcsak a 

kultusztárgyak azonosítását és datálását teszi lehetővé, de fontos információkkal szolgálhat a 

vallási élet egyes lényeges aspektusai – pl. a kultusztárgyak létrejöttének társadalmi 

kontextusa, az ábrázolt istenség kultuszának szerepe az adott korszakban és régióban, egyes 

társadalmi csoportok, uralkodó dinasztiák vallási preferenciái – vonatkozásában. Az 

ikonográfia tanulmányozásának hasznosságát E. Moor fedezte fel, akinek fentebb említett 

művében (1810) az indiai istenek és istennők egész kavalkádját vonultatta fel tusrajzok 

formájában. E korai munka után a hindu ikonográfia vizsgálatában hosszú szünet következett, 

mivel a 19. század során a kutatás elsősorban a buddhista ikonográfia iránt mutatott 

érdeklődést. A hindu ikonográfiával kapcsolatban az első átfogó művet T. A. G. Rao írta 

(Elements of Hindu Iconography, Travancore, 1914). Bár művéhez a szöveges források 

viszonylag széles körét (saṃhitāk, āgamák, tantrák) használta fel, azonban minden 

ikonográfiai szöveg akkor még nem állt rendelkezésére. Ugyanígy, a könyve 

illusztrációjaként használt szobrászati anyag a későbbi felfedezések során számos, Rao 

számára még ismeretlen ikonográfiai típussal bővült. Az ikonográfiai kutatásokban a 

következő mérföldkövet A. K. Coomaraswamy munkássága jelentette, bár ő elsősorban Śiva 

ikonográfiájának ismeretéhez járult hozzá érdemben. B. C. Bhattacharya Indian Images 

(1921) című munkája elsősorban az észak-indiai brāhmaṇikus ikonográfiával foglalkozott, 

melynek első fejezete a különböző Viṣṇu-ábrázolásokat vizsgálta. B. B. Vinyabinod Varieties 



25 

of the Visnu Image (Memoirs of the Archaeological Survey of India, 1920) című írása az első 

olyan ikonográfiai munka volt, melyet szerzője egyetlen hindu istenségnek szentelt. Rao 

alapműve után J. N. Banerjea Development of Hindu Iconography (1941) volt a 

legjelentősebb hozzájárulás a hindu ikonográfia vizsgálatához. Banerjea, szemben Raóval, az 

egyes ikonográfiai típusok fejlődését is vizsgálja, amihez nézete szerint nemcsak az egyes 

korszakok ábrázolásait kell górcső alá venni, hanem a numizmatikai és epigráfiai forrásokat 

is. Valójában tehát ő volt az, aki az ikonográfiai vizsgálatok tudományos módszertanát 

lefektette; külön foglalkozott a pāñcarātra és a képi ábrázolások összefüggésével. A 

továbbiakban minden szerző Rao és Banerjea műveihez nyúl vissza. Háromféle 

munkamódszer különböztethető meg: 1. Rao és Banerjea módszeréhez híven a szövegek és az 

ábrázolások összevetése, 2. egyes istenségek beható vizsgálata, 3. az ikonográfia mögött 

meghúzódó mitológiai, antropológiai, metafizikai, társadalmi-gazdasági jelenségek felfejtése. 

A vaiṣṇava ikonográfiában P. Pal Vaiṣṇava Icons of Nepal (1970), K. Desai Vaiṣṇava 

Iconography (1973) és R. Champakalakshmi Vaiṣṇava Iconography in the Tamil Country 

(1981) a legfontosabb művek. 

A vaiṣṇavizmus újabb kutatásának fő irányai a szövegek, a Kṛṣṇa-kultusz és az ikonográfia 

vizsgálata körül látszanak kirajzolódni. A szövegek tekintetében kevésbé a purāṇák, mint 

inkább a pāñcarātra szövegek kerültek az érdeklődés fókuszába, aminek oka nyilván az, hogy 

a purāṇikus szövegek a vallástörténeti érdeklődés elsődleges szöveges hátterét alkotják, így 

feldolgozottságuk nagyobb fokú, s a szövegkiadások rendelkezésre állása is számottevő. A 

purāṇák általános áttekintése szempontjából  jól használható mű Ludo Rocher The Purāṇas 

(Harrassowitz, Wiesbaden, 1986) című műve. A purāṇákra vonatkozó tanulmányokat gyűjt 

kötetbe a Wendy Doniger által szerkesztett Purāṇa Perennis: Reciprocity and Transformation 

in Hindu and Jaina Texts (Albany, New York: State University of New York, 1993) című 

könyv. A pāñcarātra szövegek vizsgálatával több tudományos központ és kutató foglakozik. 

Megemlítendőek a bécsi központú kutatások, illetve az ehhez kapcsolódó kiadványsorozat (pl. 

Pāñcarātra and Viśiṣṭādvaitavedānta. Studies in Hinduism III. Ed. by Gerhard Oberhammer. 

Verlag der österreichische Akademie, Wien, 2002; Marion Rastelli: Die Tradition des 

Pāñcarātra im Spiegel der Parameśvarasaṃhitā. Wien. 2006). Alexis Sanderson a śaiva 

hagyomány tükrében vizsgálja a pāñcarātra szövegek szerkezetét, eredetét, datálását (lásd 

Sanderson, A. 2001, 2003, 2009). A Kṛṣṇa-kultusz kutatása közvetlenül nem érinti jelenlegi 

munkámat, de a kutatás kiterjedtségét és elmélyültségét jól mutatja a Wikipedia kṛṣṇaizmus-

projektjéhez kapcsolódó bibliográfia, mely az 1987–2007 közötti évek vonatkozásában tárja 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_Doniger
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fel a téma nemzetközi szakirodalmát 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Krishnaism). Az ikonográfiára 

vonatkozó kutatások eredményeit részben monográfiák, részben cikkek, tanulmányok 

tartalmazzák. A kutatás fontos segédletéül szolgálhatnak az olyan kezdeményezések, mint 

amilyen a madhya pradesh-i szobrászati örökséget településről településre számba vevő és 

feltáró sorozat (lásd Rāg, P. (ed.) 2007a, b, c). Indiai kutatók által kedvelt megközelítési mód 

az egyes (kisebb vagy nagyobb, ismert vagy kevéssé ismert) régiók művészetének átfogó 

bemutatása, s ezen belül a vaiṣṇava művészet emlékeinek számba vétele (lásd pl. Ali, R. 

2008). Az eleddig ismeretlen művészeti alkotások napvilágra kerülése – 

magángyűjteményekből vagy régészeti feltárásból – új adatokkal gazdagíthatja ikonográfiai 

ismereteinket (lásd pl. Joshi, N. P. 2006–2007). A legérdekfeszítőbb és legperspektivikusabb 

kutatásokat az ikonográfia területén azok a vizsgálódások jelentik, amelyek valamely új 

szempont bevonásával tágítják a kutatás horizontját, így például az ikonográfia és a 

mezőgazdasági kultuszok kapcsolatának vizsgálata (lásd Shaw, J. 2004), vagy az a törekvés, 

amely az asztronómiai-asztrológiai vonatkozásoknak a szakrális művészetben játszott szerepe 

feltárására irányul (lásd pl. Willis, M. 2004, Singh, R. P. B. 2009), illetve azok, amelyek 

komplex – történeti, művészet- és vallástörténeti – szempontrendszer alapján, a régészeti, 

epigráfiai és szöveges forrásokra vonatkozó legfrissebb ismeretek bázisán folynak (lásd pl. 

Bakker, H. T. (ed.) 2004 vagy Willis, M. 2004). A Varāha ikonográfiájának vonatkozásában 

új megközelítéssel szolgál Michael Willis már említett, Udayagirivel kapcsolatos tanulmánya 

(Willis, M. 2004) és Charlotte Schmidnek a mahābalipurami Varāha-ábrázolást is érintő írása 

(Schmid, C. 2005). Saját kutatásaim elsősorban a Varāha-ábrázolások ikonográfiai 

sajátosságaira, azok szöveges hátterére és összefüggéseire, valamint az ikonográfiai típusok és 

jellemzők kialakulását és használatát befolyásoló egyéb tényezők vizsgálatára vonatkoznak. 
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2. fejezet: A vaiṣṇavizmus kialakulása: Viṣṇu fő istenségként való 

kiemelkedése és jellegzetes tulajdonságai, az avatārák kialakulása és szerepe 

Az időszámításunk kezdete előtti századokban formálódott, s a Gupta-korban öltött végleges 

formát az a teisztikus kultusz, melynek középpontjában egyedüli fő istenként Nārāyaṇa-Viṣṇu 

állt, s amely fő istenségéről a vaiṣṇavizmus elnevezést kapta. Az eposzok és a purāṇák nem 

tesznek különbséget Nārāyaṇa és Viṣṇu között, mindkét névvel ugyanazt az istent jelölik. A 

teisztikus kultusz Viṣṇuja valójában három isten: az ember-isten Vāsudeva-Kṛṣṇa, a vedikus 

szoláris isten Viṣṇu és a brāhmaṇák kozmikus istene, Nārāyaṇa azonosítása révén jött létre. 

Kegyes és jóakaratú isten ő, megőrző és megszabadító, aki az általa teremtett világegyetem 

egyensúlyának fenntartásában aktív szerepet vállal. Kultusza erőteljesen személyes jellegű, a 

bhaktira alapozott és gyakorlatilag monoteista. A vaiṣṇavizmus alapvető doktrinája az 

avatāra-tan, amely funkcionálisan Viṣṇu fenntartó szerepének megvalósítását tette lehetővé. 

Viṣṇu mint a vaiṣṇava vallás főistene formálódásában közrejátszó szinkretisztikus 

vallástörténeti folyamatok a Gupta-korban forrták ki magukat; míg tárgyi-vizuális szinten a 

vaiṣṇava ikonográfia és ábrázolási hagyomány kibontakozása jelzi látványosan a folyamat 

kulminálását, addig a szövegek szintjén a purāṇák irodalmi műfaja képezi le és tükrözi a 

folyamatot és eredményét. A vaiṣṇava vallás kialakulásában kezdettől fogva meghatározó 

szerepet játszó, a Viṣṇu alakját formáló és az avatāra-tanban kicsúcsosodó szinkretizmus 

számos nem-vedikus és/vagy nem-árja kultusz beemelését tette lehetővé a hindu hagyomány 

körébe, amelyek a kialakuló vaiṣṇava vallásnak a korábbi, vedikus-brāhmaṇikus 

hagyománynál személyesebb, monoteisztikus, lehet mondani népiesebb jelleget adtak, szerves 

és egyben meghatározó részeként a kialakuló hindu hagyománynak.  

A vaiṣṇavizmus kialakulása több mint egy évezredet felölelő folyamat volt, amelynek kezdő 

időpontját nehéz kijelölni, hiszen a vaiṣṇavák említésére először a Mahābhārata késői 

rétegében (XVIII, 6, 97) kerül sor, miközben a későbbi Viṣṇu alakját formáló több 

komponens és maga Viṣṇu a vedikus vallási hagyományban gyökerezik. Így inkább 

csomópontokat lehet kijelölni abban a vallástörténeti folyamatban, amely valójában a 

hinduizmus teljes vallástörténeti fejlődését átfogja, magán viseli és egyben döntően alakítja 

annak sajátosságait a vedikus kortól a vallásosság purāṇikus formáinak kialakulásáig. Ezek a 

csomópontok a vedikus, az epikus és a purāṇikus korszakban ragadhatók meg, nem meglepő 

módon, hiszen ezek a későbbi hinduizmus kialakulásának fő állomásai. Dolgozatomnak ebben 
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a fejezetében ezeket a csomópontokat tekintem át, utalva a háttérben zajló, átfogó társadalom- 

és filozófiatörténeti folyamatokra, melyek, bár elválaszthatatlanul összefonódnak a 

vallástörténeti folyamatokkal, részletes kifejtésük meghaladja e dolgozat kereteit. A történeti-

dinasztikus háttér és a vallástörténeti jelenségek művészeti és ikonográfiai összefüggéseinek 

vizsgálatára a pre-Gupta, Gupta, poszt-Gupta kor és a dolgozatom tárgyához kapcsolódó 

hindu dinasztiák korának vonatkozásában disszertációm későbbi fejezeteiben kerül sor.  

A vaiṣṇavizmus történetének kutatásához irodalmi, régészeti , epigráfiai és ikonográfiai 

források állnak rendelkezésre. A vaiṣṇavizmus formálódásának említett csomópontjai 

körvonalazzák azoknak az irodalmi forrásoknak a körét, amelyeket vizsgálni, illetve 

forrásként felhasználni szükséges. Ezek elsősorban a Ṛg-veda és esetenként az Atharva-veda, 

egyes brāhmaṇák, āraṇyakák és upaniṣadok, a nagy eposzok közül a Mahābhārata, a 

purāṇák és a pāñcarātra saṃhitāk. Elszórt utalásokat és közvetlen vagy közvetett 

információkat számos egyéb, a śāstra, smṛti és sūtra irodalom műveiben, valamint 

szépirodalmi művekben is találunk. A vallási irodalom szövegei a vaiṣṇavizmus fejlődésére 

vonatkozó ismeretek gazdag tárházát kínálják, ám e művek általános sajátosságai miatt a 

történetiség vonatkozásában – tehát az egyes vallástörténeti jelenségek kronológiájának 

megállapításakor – kellő körültekintéssel kezelendők. Mint ismeretes, az indiai irodalmi 

művek lejegyzése a bennük foglalt tartalomhoz képest rendszerint viszonylag későn történt 

meg, aminek következtében egy-egy szöveg sokszor több évszázaddal korábbi történeti 

állapotot tükröz. A művek létrejötte során bevett gyakorlat a korábbi szövegek átemelése, 

magyarázata és az utólagos beszúrások, kiegészítések kiterjedt alkalmazása. A művek 

hivatkozásainak, az általuk leírt jelenségeknek az időrendi elhelyezését ezért rendkívül 

megnehezíti az a tény, hogy maguknak a szövegeknek a kora sem határozható meg pontosan, 

illetve e vonatkozásban a szakirodalomban akár több évszázados eltérések lehetségesek, s így 

ugyanez érvényes a szövegek által leírt jelenségek datálására is. A szakirodalom áttekintése 

azt mutatja, hogy a források kritikai vizsgálata és a különböző típusú források adatainak 

összevetése sem mindig vezet egyértelmű eredményre; a rendelkezésre álló adatok, 

információk olykor ellentmondásosak, s ez körültekintő elemzéssel sem minden esetben 

küszöbölhető ki. A szövegek keresztutalásainak tanulmányozása a művek közötti relatív 

kronológia felállítására alkalmas. A vallási irodalom műveinek – s nyomukban az általuk 

tükrözött jelenségeknek – a kormeghatározása rendszerint viszonylag tág tól-ig 

intervallumban marad, s az egyes szerzőknél jelentős eltérést mutathat. Egyes műveket, illetve 

jelenségeket illetően a szakirodalomban kialakulnak bizonyos konszenzusok vagy tendenciák, 
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de sok esetben a kutatónak saját szubjektív megítélésére kell hagyatkoznia a tekintetben, hogy 

egy-egy mű/jelenség datálását illetően melyik korábbi szerző érvrendszerét találja 

meggyőzőbbnek. Igen fontosak ezért a biztosan datálható – pl. epigráfiai, numizmatikai, vagy 

rendszeres ásatásból előkerült régészeti – adatok a vallástörténet vonatkozásában, melyek 

pontos kronológiai rendbe illeszthetően, meghatározott földrajzi régió vonatkozásában adnak 

felvilágosítást egy-egy vallási mozgalom, tan vagy mítosz elterjedését illetően, információval 

szolgálhatnak egy-egy vallás uralkodói támogatásáról, sőt olykor a vallás követőinek vallási 

szokásairól, rítusairól is. A művészeti ábrázolások mint forráscsoport ugyan ritkán köthető 

konkrét dátumhoz, hiszen az indiai művészet alkotásainak többsége datálatlan, ám az 

ikonográfiai sajátosságok más, elsősorban epigráfiai forrásokkal összevetve hasznos és 

eleddig nem teljesen kihasznált információs bázisul szolgálhatnak az egyes dinasztiák, 

uralkodók, korszakok vallási preferenciáit illetően az első szobrászati ábrázolások 

megjelenésétől, tehát kb. az időszámítás előtti 2. századtól kezdve, az ábrázolások 

elterjedésével és gyakoribbá válásával párhuzamosan növekvő mértékben. 

A vaiṣṇavizmus egyik legfontosabb forráscsoportját a purāṇák alkotják, jóllehet a keletkezési 

idejük meghatározására irányuló számos kísérlet ellenére datálásuk bizonytalan.
58

 A 18 

mahāpurāṇa közül a Mārkaṇḍeya-, a Brahmāṇḍa-, a Vāyu- és a Viṣṇu-purāṇa előzi meg 

korban a többit, de ezek közül is az utolsó három tartalmazza a Gupta királyok genealógiáját, 

így végső változatuk nem lehet a 4. századnál korábbi. A Mārkaṇḍeya- (kivéve: Devī-

Māhātmya fejezet), a Brahmāṇḍa- és a Vāyu-purāṇa legvalószínűbb keletkezési ideje a 3-5. 

század közötti időszakra tehető. A Viṣṇu-purāṇa ennél pontosabban, a 3. század utolsó és a 4. 

század első negyede közötti időre datálható; teljes egészében vaiṣṇava mű, mely Hazra szerint 
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 Ludo Rocher találóan jegyzi meg, hogy "faced with the endless speculations on the dates of individual 

purāṇas a number of scholars realized that these are serious limitations to our ability to date purāṇas in their 

entirety." Továbbá, "dating a particular purāṇa is highly speculative if not impossible." (Rocher, L. 1986:102–

103). Néhány a purāṇák datálásával foglalkozó legfontosabb művek közül: Farquhar, J. N. An Outline of the 

Religious Literature of India. Oxford University Press, 1920. Hazra, R. C. Studies in the Purāṇic Records on 

Hindu Rites and Customs. The University of Dacca, 1936; The Purāṇas. In The Cultural Heritage of India, 5 

vols. The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta. Vol. 2, pp. 40–270; The Upapurāṇas. In The 

Cultural Heritage of India, 5 vols. The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta. Vol. 2, pp. 271–286. 

Kane, P. V. History of Dharmaśāstra. Vol. 5.2. pp. 815–886. Origin and Development of Purāṇic Literature; pp. 

887–912. Brief Notes on Individual Purāṇas and Upapurāṇas; pp. 913–1002. Influence of  Purāṇas on 

Dharmaśāstra. Bhandarkar Research Institute, Poona, 1962. Pargiter, F. E. Ancient Indian Historical Tradition. 

Oxford University Press, 1922. Winternitz, M. Geschichte der indischen Litteratur. Amelang Verlag, Leipzig, 

1909. A purāṇák kronológiájával kapcsolatban a ma is tekintélynek számító Hazra datálását tekintettem 

kiindulópontnak, összevetve a mai kutatók, elsősorban Wendy Doniger O'Flaherty álláspontjával (Hindu Myths 

1978).  
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egyértelmű pāñcarātra tendenciát mutat.
59

 A Harivaṃśa, a Vāsudeva-Kṛṣṇára vonatkozó 

mítoszok egyik fő forrása, a Mahābhārata kiegészítése, de purāṇaként is emlegetik; 

keletkezési ideje kb. i. sz. 400. A Kṛṣṇa-legenda legkorábbi verzióját a Brahma-purāṇa 

tartalmazza. A vaiṣṇavák körében egyik legnépszerűbb mű, a Bhāgavata-purāṇa a Viṣṇu-

purāṇán alapszik, így annál mindenképpen újabb keletű. Általában késői műnek tartják, de 

Hazra a 6. század első felére datálja.
60

 A többszöri hozzáadás és elvétel miatt különösen 

problematikus a Matsya-purāṇa datálása, melynek keletkezése így csak nagyon tágan, a 3-10. 

század között határolható be. Hazra szerint a jelenlegi Matsya-purāṇa általa eredetinek tartott 

fejezetei (I–XII) arra utalnak, hogy ez a mű is a pāñcarātra vaiṣṇavák körében született meg, 

mégpedig a Narmadā folyó vidékén, s csak jóval később nyert śaiva jelleget.
61

 Jóllehet az 

upapurāṇákat általában késői keletkezésűnek vélik, közülük a (témánk szempontjából) 

legjelentősebb, a Viṣṇudharmottara-purāṇa éppenséggel nem túlságosan késői keletű, Hazra 

az i. sz. 400 és 500 közötti időszakra teszi a keletkezését, és ezt is pāñcarātra műnek tartja, 

mely véleménye szerint Kásmírban vagy a Punjab északi részén keletkezhetett.
62

 A mű 

címének összetétele esetleg egy Viṣṇudharma című alapműre engedhetne következtetni, 

melynek folytatása (uttara) lenne a szóban forgó mű. D. C. Bhattacharya azonban rámutat, 

hogy a Viṣṇudharmottara befejező sorából és kolofónjából következtethetően az nem egy 

feltételezett Viṣṇudharma című mű, hanem a Viṣṇu-(mahā)purāṇa folytatásaként, illetve 

kiegészítéseként íródott.
63

  

További lényeges forráscsoportot alkot a pāñcarātrák vaiṣṇava szektájának kiterjedt 

irodalma, amely a Gupta-és a poszt-Gupta korban keletkezett. A pāñcarātra-saṃhitāk száma 

hagyományosan 108, de valójában 215-ről történik különböző művekben említés. 

Alapfeldolgozásuk Otto Schrader nevéhez fűződik.
64

 A pāñcarātra-saṃhitāk keletkezési 

idejének felső határát Schrader a 8. században határozza meg, de úgy véli, hogy közülük 
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többnek már a Mahābhārata Nārāyaṇīya részének keletkezésekor léteznie kellett. A 

pāñcarātra-saṃhitāk tele vannak tantrikus elemekkel, ezért keletkezésüket általában a 

Mahābhārata utáni időszakra teszik, mivel az utóbbiban a tantrizmusnak alig találhatók 

nyomai. Schrader azonban úgy véli, hogy mivel a Nārāyaṇīya a pāñcarātrák mítoszaival 

foglalkozik, s nem megy bele rituális részletekbe, nem zárható ki, sőt feltételezhető, hogy a 

pāñcarātra-saṃhitāk által említett tantrikus rítusokat már a Mahābhārata keletkezésének 

korában is gyakorolhatták.
65

 Érvelését alátámasztja, hogy a Nārāyaṇīya jártasnak tűnik a 

pāñcarātra tantrikus terminológiájában; utal például a pāñcarātrák mānasa japa 

gyakorlatára, amelyre vonatkozóan a Jayākhya-saṃhitā ad részletes útmutatást. A Nārāyaṇīya 

egy helyén az istenség a pañcakāla-kartṛ-gata  'a pañcakāla bemutatója által elért' jelzőt 

viseli. A pañca-kāla 'öt cselekedet' magyarázatát ismét csak a Jayākhya-saṃhitā tartalmazza. 

Az Anuśāsana-parva a Viṣṇu ezer nevét említő fejezetében Viṣṇura a sama-yajña megjelölést 

használja, amit a pāñcarātra-saṃhitāk a beavatottakra alkalmaznak.
66

 Valószínűsíthető tehát, 

hogy valamiféle, a későbbi saṃhitākhoz hasonló pāñcarātra irodalomnak léteznie kellett 

abban az időben, amikor a Mahābhārata elnyerte a végső szerkezetét. Schrader a Pauṣkara-, 

a Sātvata- és a Jayākhya-saṃhitāt tartja a legrégibbnek és egyben a legnagyobb tekintéllyel 

bírónak az Ahirbudhnya- és az Īśvara- saṃhitā belső adatai alapján. A Jayākhya-saṃhitā 

doktrinális és paleográfiai megfontolások alapján Bhattacharyya szerint az 5. század közepére 

datálható.
67

 A szintén korai Ahirbudhnya-saṃhitā keletkezését Schrader a 8. századra teszi; 

keletkezési helyeként Kásmírt jelöli meg.
68

 Sanderson a śaiva szövegekkel való összevetés 

alapján úgy véli, valószínűtlen, hogy a Jayottara-, a Jayākhya és a Sātvata-saṃhitā a 9. 

századnál korábban keletkezett volna,
69

 az Ahirbudhnya-saṃhitāval kapcsolatban pedig úgy 

vélekedik, hogy az a Lakṣmī-tantrával együtt a 11. század közepe után keletkezhetett Dél-

Indiában, ahonnan első irodalmi idézeteik is származnak.
70

 

 

Viṣṇu vallástörténeti pályafutásának kezdete az indiai vallásosság írott forrásokból ismert 

legrégibb rétegére, a Ṛg-veda korára nyúlik vissza. Az i. e. 1200 körül Északnyugat-Indiában, 
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a Brahmāvartának nevezett földrajzi régióban (nagyjából a mai Harjáná területe, egyes 

vélemények szerint a Punjab keleti vagy nyugati része) keletkezett himnuszok az indiai 

szubkontinens e területére északnyugat felől hosszú idő alatt, több hullámban (kb. az i. e. 

1500-1000 közötti időszakban) betelepülő árja népesség politeista vallását tükrözték. Ṛg-veda 

istenvilága hierarchizált, de nem alkot zárt rendszert, tagjai, akiket egyaránt neveznek 

deváknak és asuráknak, többnyire természeti erőket testesítenek meg, egyesek királyként 

uralkodnak (Indra, Soma, Varuṇa), papi szerepet töltenek be (Agni) vagy az égi harcosok 

seregében szolgálnak; az erkölcsi aspektus, bár megjelenik (Mitra, Varuṇa), nem elsődleges. 

Az istenek hatalmat gyakorolnak az emberek felett, és áldozattal nyerhetők meg. Mítoszok 

kapcsolódnak hozzájuk, melyeket a himnuszok olykor leírnak, de gyakrabban csak utalnak 

rájuk. E pantheon egyik kevéssé prominens tagja Viṣṇu, akinek Vedákbeli jelentősége 

semmiképp sem mérhető későbbi, a purāṇikus vallásban és azután betöltött szerepéhez. A Ṛg-

vedának mindössze öt himnusza szól hozzá, s ezen kívül másokkal, más himnuszokban talán 

ha százszor említik.
71

 Ezek tartalmát és kontextusát vizsgálva azonban kitetszik, hogy Viṣṇu 

szerepe korántsem volt elhanyagolható; alakja jó példa arra, hogy Ṛg-veda himnuszai – 

pusztán az említések számát figyelembe véve – nem adnak teljesen reális képet egyes 

istenségeknek a vedikus vallásban betöltött szerepéről.
72

 A purāṇikus vallásban fő isteni 

rangra emelkedő Viṣṇu karakterisztikumainak csírái fellelhetők a vedikus Viṣṇu alakjában, 

aki ilyenformán magában hordozza azokat tulajdonságokat, amelyek növekvő szerepét és 

személyiségének szerkezetét a későbbi mitológiában megalapozzák. Neve és a nappal való 

szoros kapcsolatának számos egyéb bizonyítéka alapján alapvetően szoláris istenségnek 

tartják. Nevének jelentése 'átható', ami valószínűleg a napenergia mindent átjáró – esetenként 

pusztító – tulajdonságát jelképezi. Ugyanakkor jóindulatú és kegyes, az emberrel szemben 

nem ellenséges, bőséget ad.
73

 Ezzel kapcsolatban Gonda Viṣṇunak a termékenységgel – a 

vízzel, az étellel – való kapcsolatára hívta fel a figyelmet, mely azonban nem ellentétes, sőt 

jól összeegyeztethető szoláris aspektusával.
74

 A Ṛg-vedában Viṣṇu a nap pályáját személyesíti 

meg, s ezzel kapcsolatban a gyors, nagy távolságokat bejáró, rendszeres mozgást asszociálják 

                                                 
71

 Jaiswal, S. 1980:51 

72
 Brockington, J. L. 2007:50 

73
 We laud this manly power of him the Mighty One, preserver, inoffensive, bounteous and benign. Ṛg-veda X, 

155 (Viṣṇu-Indra), 4. The Hymns of the Rig Veda 1896
2 
(1889): http://www.sacred-

texts.com/hin/rigveda/rv01155.htm 

74
 Gonda, J. 1993

 
(1954):25–26 



33 

vele.
75

 A Ṛg-vedában hírnevét az alapozza meg, hogy a világegyetemet három lépésével 

kiméri,
76

 s ezzel szert tesz ismert jelzőire (uru-krama, uru-gāya, 'széles léptű', 'széles járású', 

tri-vikrama 'három lépésű'). Első két lépése az ember számára is ismert régiókban található, a 

harmadik megközelíthetetlen.
77

 Viṣṇu legmagasabb helyét (paramam padam) a bölcsek úgy 

látják, mintha égre rögzített szem lenne.
78

 Méz folyik ott és örvendnek az istenek.
79

 Viṣṇu 

három lépését a vedikus kommentátorok kétféleképpen értelmezik. Míg Aurṇabhāva szerint a 

Nap áthaladását jelentik az égbolton, ahogyan a horizonton megjelenik, zenitre hág, majd 

lenyugszik, addig Śākapūṇi a szoláris istenségnek az univerzum három részén való 

áthaladását érti alatta, háromféle manifesztációjában: a földön mint Agni, a levegőben mint 

Indra vagy Vāyu és az égben mint Sūrya.
80

 Viṣṇu lakhelye (viṣṇupada) a legmagasabb 

lépésnél, a zeniten található. Egyes himnuszokban a "hegylakó", "hegyeken álló" jelzőt viseli, 

ami a hegytetőkről lepillantó napra utal.
81

 Viṣṇu három lépésével nemcsak kijelöli a világ 
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határait, hanem e határokon belül az isteni rendet teszi uralkodóvá.
82

 Lakóhelyet ad a 

teremtmények számára, és fenntartja a földet, az eget és az élőlényeket.
83

 Későbbi megőrző-

fenntartó szerepe tehát már itt a Ṛg-vedában tetten érhető. Indra barátjaként és 

szövetségeseként részt vesz a Vṛtra démon elleni harcban, amely teremtésmítoszként 

értelmezhető, s amelyben a káoszt megtestesítő Vṛtrát legyőző Indra a teremtés évente 

ismétlődő aktusával elválasztja a földet a víztől, a felső régiót az alsótól, felkelti a napot, azaz 

létrehozza a rendezett világegyetemet. Viṣṇunak az univerzum régióihoz való kapcsolatával 

állhat összefüggésben, hogy ő testesíti meg az univerzum mitikus középpontját, a kozmikus 

oszlopot, amely felvezet a mennybe és alá is támasztja azt. Övé tehát az univerzum régióit: a 

földet, az atmoszférát és az eget összekötő világtengely, s az ezt szimbolizáló vedikus oszlop 

(yūpa), melyhez az áldozati állatot kötötték ki. Kapcsolata az áldozattal a Ṛg-vedában itt 

ragadható meg. A három lépés később a Törpe avatāra mítoszának az alapjául szolgált, az 

avatārákra azonban a Ṛg-vedában nem történik utalás. Viṣṇu az égbolthoz való kapcsolata 

okán már a Ṛg-vedában kezdi átvenni Mitrától a nappali égbolt őrének szerepét. Később a 

világrend (ṛta) őrzése is hozzá rendelődik; e folyamat kezdetét jelzi az a Viṣṇuhoz intézett 

himnusz, amely a rend magjának (csírájának, méhének) nevezi őt.
84

 A ṛta azonban elsősorban 

vallási értelemben vett rendet, szabályt, törvényt jelent, s ezen felül szent vagy jámbor 

cselekedetet, áldozatot is,
85

 ezért ez a szöveghely egyes szerzők értelmezésében azt jelenti, 

hogy Viṣṇu az áldozat csírája vagy méhe. Ezt az értelmezést támasztja alá a himnusz utolsó 

sora, amely arról szól (szemben az angol fordítással), hogy Viṣṇu megadja az áldozónak az 

áldozati részesedését.
86
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Viṣṇu kiemelkedése a Ṛg-veda korát követően kezdődik, s úgy tűnik, elsősorban az áldozattal 

(yajña) való azonosításának köszönhető. A Ṛg-vedánál későbbi keletkezésű Yajur-vedában 

már Viṣṇut tekintik az áldozat megszemélyesítőjének, és megkezdődik azoknak az 

azonosításoknak a sora, amelyek Viṣṇu későbbi, kifejlett alakja felé mutatnak.
87

 A mitológiai 

gondolkodás mellett a filozófiai gondolkodás első jelei a Ṛg-veda késői keletkezésű X. 

könyvében bukkannak fel, amely valójában közelebb áll a brāhmaṇákhoz és a korai 

upaniṣadokhoz, mint a Ṛg-veda korai könyveihez, s spekulatív kérdésfelvetéseinek 

középpontjában a világ teremtése áll. A vedikus filozófia fő motívuma a Ṛg-veda X. 

könyvében megőrzött legkorábbi filozofikus himnuszoktól fogva a világegyetem sokfélesége 

mögött rejlő alapvető egység keresése volt. A brāhmaṇikus gondolkodás középpontjában a 

fenomenális világban manifesztálódott formák és az ezek forrását jelentő mögöttes, láthatatlan 

hatalom egyidejű antagonizmusának és azonosságának paradoxonja állt.
88

 A legfőbb 

kérdésfelvetés az volt, hogy mi az az egyetlen lényeg, ami a tapasztalati világ sokféleségében 

megnyilvánult, és ezzel összefüggésben, mi az egyéni élet energiájának, szerveinek eredete? 

A manifesztált világ jelenségeinek múlandóságával szemben a makro- és mikrokozmikus 

lényeget már a legkorábbi időben nem változónak, kimeríthetetlennek, nem pusztulónak 

tartották, s a vedikus és brāhmaṇikus korban úgy vélték, hogy az áldozati rítus az az eszköz, 

amellyel az univerzum erőit befolyásolni és irányítani lehet. Ez volt az "áldozati cselekvés 

útja" (karma-mārga), valójában szertartási mágia, amelyet az upaniṣadok korában szorít 

háttérbe egy elvontabb filozófiai gondolkodás, a "tudás útja" (jñāna- mārga). Az áldozat 

szerepe a teremtésre vonatkozó elképzelésekben is megjelenik. A teremtés elsődleges eszköze 

az áldozat, de megjelenik egy teremtő isten, Prajāpati (a "Teremtés Ura", a Ṛg-vedában 

ismeretlen, de a brāhmaṇákban gyakran előforduló istenség) is, az "őskezdetben" arany 

embrió vagy csíra (hiranya-garbha) formájában.
89

 A Yajur-vedában megtudjuk, hogy 

Prajāpati teremtő tevékenysége során Viṣṇut utánozza, akit így egyenlővé tesznek Prajāpatival 

és teremtő szereppel ruháznak fel. Másutt Puruṣával ("Ember") azonosítják Viṣṇut; azzal az 

ezerfejű, ezerszemű, ezerlábú kozmikus emberrel, akit a Ṛg-vedában az istenek feláldoztak, s 
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akiből Indra, Agni és Vāyu, a föld, a légkör és a mennybolt, az állatok, a madarak és az 

ember, valamint a négy társadalmi rend: a brāhmaṇa, a rājanya (kṣatriya), a vaiśya és a śūdra 

keletkezett.
90

 Mindkét himnusz a tapasztalati világ jelenségeit egy eredeti egységre (hiranya-

garbha, Puruṣa) vezeti vissza. Az utóbbi himnuszban érhető tetten először a szubkontinens 

őslakosságával való érintkezés következményeképpen a hódító árják hármas tagozódású 

(rājya–kṣatra–viś) törzsi társadalma helyén egy új, négyes tagolódású társadalmi szerkezet 

kialakulása. Minthogy e társadalom vallásának fókuszában az áldozat állt, az azzal való 

azonosítás előkelő helyet biztosíthatott a pantheonban. A brāhmaṇákban Viṣṇu nem csupán 

az áldozat hibáiból eredő szerencsétlen következmények elhárítójaként jelenik meg,
91

 hanem 

azonosul is az áldozattal. A Śatapatha-brāhmaṇa szerint "Viṣṇu valóban az áldozat", s az 

áldozatot lépései jelentik, melyekkel megnyerte az istenek számára a földet, a levegőt és az 

eget.
92

 Három lépése itt – és a Taittirīya-saṃhitāban – már nem a nappálya három pontja, 

hanem minden kétséget kizáróan az univerzum három régióját jelenti. A Śatapatha-brāhmaṇa 

egyik történetében az istenek áldozatot mutatnak be, hogy dicsőséget és ételt szerezzenek, s 

megállapodnak, hogy amelyikük "előbb éri el az áldozat végét", az szerzi meg a legmagasabb 

helyet közöttük. Ez Viṣṇunak sikerül, így őt kiáltják ki a legkiválóbb istennek.
93

 Lehetséges, 

hogy Viṣṇu valóban a legnagyobb isten lett a késő-vedikus korszakban, legalábbis az emberek 

egy csoportja számára, helyzete azonban még nem volt egyértelmű. Az Aitareya-brāhmaṇa (I, 

1) a legmagasabbnak (parama) nevezi ugyan az istenek között, Agnit pedig a 
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 "The Brahman was his mouth, of both his arms was the Rājanya made. 

His thighs became the Vaiśya, from his feet the Śūdra was produced. 

The Moon was gendered from his mind, and from his eye the Sun had birth; 

Indra and Agni from his mouth were born, and Vāyu from his breath. 

Forth from his navel came mid-air the sky was fashioned from his head 

Earth from his feet, and from his car the regions. Thus they formed the worlds." Ṛg-veda, X, 90, 12–14. The 

Hymns of the Rig Veda 1896
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(1889): http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv10090.htm 
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 Aitareya-brāhmaṇa III, 8.  
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 "And again why he strides the Vishnu-strides, is; Vishnu, truly, is the sacrifice, by striding (vi-kram) he 

obtained for the gods that all-pervading power (vikrānti) which now belongs to them. By his first step he gained 

this same (earth), by the second this aerial expanse, and by his last (step) the sky. And this same pervading 

power Vishnu, as the sacrifice, obtains by his strides for him (the sacrificer): for this reason he strides the 

Vishnu-strides." Śatapatha-brāhmaṇa, I, 9, 3, 9. The Satapatha Brahmana 1882–1900:268–269 

(http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/sbe12/sbe1239.htm). A későbbi irodalomban Viṣṇu elválaszthatatlanul 

összekapcsolódik az áldozattal, amint azt számos neve jelzi: Yajña, Yajñeśvara, Yajñapuruṣa, Yajñabhāvana, 

Yajñakṛt, Yajñabhoktṛ, Yajñakratu, Yajñavāhana, Yajñavīrya, Yajñavarāha, stb. Sircar, D. C. 1983
 
(1956):110 
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 "They spake, 'Whoever of us, through austerity, fervour, faith, sacrifice, and oblations, shall first compass the 

end of the sacrifice, he shall be the most excellent of us, and shall then be in common to us all.' 'So be it,' they 

said." Śatapatha-brāhmaṇa, XIV, 1, 1, 44. "Vishnu first attained it, and he became the most excellent of the 

gods; whence people say, 'Vishnu is the most excellent of the gods.'" Śatapatha-brāhmaṇa, XIV, 1, 1, 55. The 

Satapatha Brahmana 1882–1900:441-442 
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legalacsonyabbnak (avama), de lehet, hogy a két kifejezés mint "égi", illetve mint "földi" 

isten értendő. Ugyanebben a műben (I, 30) az istenek ajónállójaként (dvārapa) jelenik meg, 

ami akkor sem hízelgő, ha a mennyek kapuját őrizte.
94

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a vedikus Viṣṇu, aki magában hordta a későbbi főisten 

személyiségének csíráit, a brāhmaṇizmus korában kezdett felemelkedni az áldozattal való 

azonosítása révén. Három lépésének teremtő áldozat jellege elősegíthette azonosítását 

Prajāpatival, a teremtő istennel és Puruṣával, az eredendő áldozat ősi emberével. A 

buddhizmus kialakulásakor és Indra háttérbe szorulásakor Indra több mítoszát és 

tulajdonságát megörökli,
95

 majd a Mahābhāratában és a purāṇákban Nārāyaṇával való 

azonosítása járul hozzá nagyban a felemelkedéséhez, míg végül a Viṣṇu-elem az i. sz. 4-5. 

századra jut véglegesen túlsúlyra az akkor már vaiṣṇavának nevezett vallási mozgalomban. A 

késő-vedikus korban azonban a purāṇikus vaiṣṇavizmus több alapvető komponense hiányzik 

még, így legfeltűnőbben a személyes istenség iránti odaadás (bhakti).
96

 Macnicol szerint nem 

a Viṣṇuhoz, hanem a Varuṇához intézett himnuszokban található meg egyfajta érzés, ami 

valamelyest hasonlít a vaiṣṇava bhaktira.
97

 Annyi bizonyos, hogy ennek és más vaiṣṇava 

doktrináknak az eredetét másutt kell keresnünk. 

A Nārāyaṇa név először a Śatapatha-brāhmaṇában fordul elő, de nem kapcsolódik 

semmilyen módon Viṣṇuhoz (a Taittirīya-āraṇyaka hozza először kapcsolatba Viṣṇuval). 

Nevének kétféle magyarázatát Nārāyaṇa maga adja a Mahābhārata két helyén, a 

Nārāyaṇīyában és a Śānti-parvában: a vizek neve nārā, s mivel a Legfelső Lény a vizeken 

pihen, innen a neve Nārāyaṇa (nārā-āyana  'akinek a vizek a pihenőhelye').
98

 Nārāyaṇa 

nevének ez a közkeletűbb változata, amely a purāṇákban is több helyen felbukkan; nevének 
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 Viṣṇunak az áldozat hibáinak helyreállításában játszott szerepéből Macnicol arra a következtetésre jutott, hogy 

a brāhmaṇikus korban Viṣṇu elindult azon az úton, amelynek a végén a bhakti vallási irányzatának legfőbb 
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 "In ancient times I called the waters by the name of Nara; and because the waters have ever been my ayana or 

home, therefore have I been called Narayana (the water-homed)." Mahābhārata III, 188 (Nārāyaṇīya). The 

Mahabharata 1893–96:183. http://www.sacred-texts.com/hin/m03/m03188.htm 
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másik, a Śānti-parvában olvasható jelentése "az emberek (narā) menedék(hely)e (ayana)".
99

 

Az Aitareya-brāhmaṇában Nārāyaṇa az istenek között a legmagasabb helyet foglalja el, és 

Indra segítőjeként jelenik meg az asurákkal szemben. A Śatapatha-brāhmaṇa Puruṣával 

azonosítja, és Puruṣa-Nārāyaṇa az, aki az áldozat eszközével az összes világba, az istenekbe, a 

Vedákba és a lélegzetbe (prāṇa) helyezi magát, és minden dolgok belé helyeződnek.
100

 Egy 

másik helyen – ahol valójában ugyanez a gondolat fogalmazódik meg másképpen – Puruṣa-

Nārāyaṇa arra vágyik, hogy felsőbbséget szerezzen minden lény fölött, s ezt az ötnapos 

áldozat (pañcarātra-sattra), a puruṣa-medha (="ember-áldozat") bemutatásával éri el; 

azonosul "mindennel itt", azaz minden létezővel.
101

 A Śatapatha-brāhmaṇa tehát 

megfogalmazza Puruṣa-Nārāyaṇa azonosságát a világegyetemmel, s kapcsolatát az 

emberáldozattal,
102

 amely által az egész világ elnyerhető. Puruṣa és Nārāyaṇa azonosítása 

abból is nyilvánvaló, hogy a Ṛg-veda Puruṣa-himnuszára (X, 90) Puruṣa-Nārāyaṇa 

himnuszaként utal, melyet a puruṣa-medha bemutatásakor recitál az áldozatbemutató pap, 

amikor már lobog a máglya, de az áldozatul szánt, s a cölöphöz kikötött embereket még nem 

mészárolták le. A szöveg keletkezésekor a tulajdonképpeni emberáldozat már a múlté, hiszen 
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 "narāṇām ayanaṃ khyātam aham ekaḥ sanātanaḥ 

āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ." Mahābhārata XII, 328, 35. The Mahabharata 1893–96: 

http://www.sacred-texts.com/hin/mbs/mbs12328.htm. A Manut kommentáló Medhātithi hasonló magyarázatot 

ad: Nārāyaṇa az ember (nāra) vagy az emberek összessége (narāḥ) számára a nyugvóhelyet vagy célt (ayana) 

jelenti (Bhandarkar, R. G. 1913:42–43). Azonos értelemben nyilatkozik a Brahmāṇḍa-purāṇa I. 4. 27. 

100
 [Puruṣa Nārāyaṇa szólt] "'All the worlds have I placed within mine own self, and mine own self have I placed 

within all the worlds; all the gods have I placed within mine own self, and mine own self have I placed within all 

the gods; all the Vedas have I placed within mine own self, and mine own self have I placed within all the Vedas; 

all the vital airs have I placed within mine own self, and mine own self have I placed within the vital airs. '" 

Śatapatha-brāhmaṇa XII. 3, 4, 11. The Satapatha Brahmana 1882-1900: 410 (http://www.sacred-
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 "Puruṣa Nārāyaṇa desired, 'Would that I overpassed all beings! would that I alone were everything here (this 

universe)!' He beheld this five-days’ sacrificial performance, the Purushamedha, and took it, and performed 

offering therewith; and having performed offering therewith, he overpassed all beings, and became everything 

here. And, verily, he who, knowing this, performs the Purushamedha, or who even knows this, overpasses all 

beings, and becomes everything here." Śatapatha-brāhmaṇa XIII. 6, 1, 1. The Satapatha Brahmana 1882-

1900:403 (http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/sbe44/sbe44110.htm). "sa etam pañcarātram puruṣamedham 

yajñakratumapaśyat", ibid. 
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 Puruṣa kozmikus feláldozásának mítoszában az áldozat magának az áldozónak a feláldozása volt, majd ennek 

helyébe egyre távolabbi pótlékok kerültek; ezt az átalakulást több brāhmaṇa leírja (Brockington, J. L. 2007:80). 
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mielőtt az áldozatokat valójában feláldoznák, "egy hang" megakadályozza ennek 

bekövetkeztét, az áldozat azonban ennek ellenére sikeresnek minősül.
103

  

A korai upaniṣadok (Bṛhadāraṇyaka, Chāndogya, Aitareya, Taittirīya, Kauśītaki), melyek 

keletkezési ideje az i. e. 8. század elejére nyúlik vissza, természetes folytatásai a Ṛg-veda 

spekulatív himnuszainak. A ritualisztikus brāhmaṇák és a jellemzően elméleti upaniṣadok 

között a brāhmaṇákat lezáró, azokba többnyire beépülő āraṇyakák ('erdei könyvek') képeztek 

átmenetet. A vedikus-brāhmaṇikus kor áldozati irányultságát, mágikus-ritualisztikus 

gondolkodását az upaniṣadok korában számos gondolati újítás váltotta fel. Nemcsak az 

áldozatok értéke devalválódott, hanem az abban jártas papságé is: számos jel utal arra, hogy a 

filozófiai kérdések felvetése többé nem a brāhmaṇák monopóliuma, hanem abban kṣatriyák, 

az uralkodói-harcos arisztokrácia tagjai is részt vettek, sőt a legfontosabb újítások nekik 

tulajdoníthatók. A legfontosabb ezen újítások közül az újjászületések tana, amely már a 

legkorábbi upaniṣadokban megjelenik. A szakirodalomban ma általánosan elfogadott nézet, 

hogy a vedikus és a poszt-vedikus korban számos nem árja elem került be a vallásba és 

befolyásolta a filozófiai gondolkodást; ennek a hatásnak tulajdonítják az ember és az 

univerzum kapcsolata kérdésének felvetését. Az upaniṣadi gondolkodók a mítoszok által leírt 

és az áldozati szertartások által befolyásolni vélt külső világ helyett az ember belső 

mikrokozmosza felé fordultak, s a transzcendens, természetfeletti princípiumot önmaguk 

belső lényegében (ātman 'önvaló', 'lélek') találták meg, majd ezt az univerzum lényegével, a 

világlélekkel (brahman) azonosították. A gondolkodásnak ez az iránya arra a következtetésre 

vezetett, hogy csupán egyetlen ātman létezik, s ez a tiszta monizmus (advaita-vāda) 

kialakulását jelentette. Az ember és az univerzum kapcsolatának kérdésére adott dualista 

választ ugyanakkor a sāṅkhya és a vele rokon yoga (valamint a jaina vallás) öntötte 

rendszerbe. Azonban az upaniṣadi gondolatkör sem volt egységes: a metrikus upaniṣadokban 

a panteista világkép jelentős módosulása figyelhető meg a műfaj korai darabjaihoz képest. 

Míg az utóbbiakban a világlélek személytelen erő, addig a verses upaniṣadokban megjelenik 

az az elképzelés, hogy egy személyes isten azonos ezzel a brahmannal, a 
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 "By means of the Purusha Nârâyana (litany), the Brahman priest (seated) to the right (south) of them, praises 

the men bound (to the stakes) with this sixteen-versed (hymn, Rig-v. X, 90, Vâg. S. XXXI, 1-16), 'The thousand-

headed Purusha, thousand-eyed, thousand-footed . . .;'–thus (he does) for the obtainment and the securing of 

everything. ... Now, the victims had had the fire carried round them, but they were not yet slaughtered. Then a 

voice said to him, 'Purusha, do not consummate (these human victims): if thou wert to consummate them, man 

(purusha) would eat man.' Accordingly, as soon as fire had been carried round them, he set them free, and 

offered oblations to the same divinities, and thereby gratified those divinities, and, thus gratified, they, gratified 

him with all objects of desire." Śatapatha-brāhmaṇa: XIII. 6, 2, 12-13. The Satapatha Brahmana 1882-1900: 

410–411 (http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/sbe44/sbe44111.htm). 
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világmindenséggel.
104

 Míg azonban egyes korábbi upaniṣadokban (Śvetāśvatara, Īṣā) 

nyilvánvaló ugyan az isten személyes jellege, de csak konkrét megjelölés nélkül Úrról van 

szó, addig a Yajur-vedához kapcsolódó Mahānārāyaṇa-upaniṣad ezt az istenséget már meg is 

nevezi, s ez Nārāyaṇa.
105

 A Mahānārāyaṇa-upaniṣad Nārāyaṇát mint az abszolútumot 

dicsőíti, aki az emberek szívében lakozik; ő a legnagyobb úr, a mindent átható, aki azonos a 

brahmannal.
106

 Amint láttuk, a Śatapatha-brāhmaṇa idejére Nārāyaṇát már azonosították 

Puruṣával, s így ő az eredeti áldozat is, amely létrehozta az isteneket és az egész teremtést. A 

Śatapatha-brāhmaṇa egy másik helye Puruṣát és Prajāpatit, a teremtő istent azonosítja. Így 

már a Śatapatha-brāhmaṇában megalapozódik azoknak az azonosításoknak a sora Puruṣa, 

Prajāpati és Nārāyaṇa között (brahman=Nārāyaṇa, Puruṣa=Nārāyaṇa, Puruṣa=Prajāpati), 

melyek a Mahānārāyaṇa-upaniṣadban is világosan megfogalmazódnak. Mindez 

egyértelműen kapcsolódik a kozmikus áldozat témájához, s feltehetőleg ez az oka annak, 

hogy Nārāyaṇát végül Viṣṇuval azonosítják.
107

 Véleményem szerint egyszerű matematikai 

képlet alapján is végbe mehetett ez az azonosítás, hiszen, mint láttuk, Viṣṇut úgyszintén a 

brāhmaṇák azonosították Puruṣával és Prajāpatival, s ha Viṣṇu=Prajāpati és Viṣṇu=Puruṣa, 

valamint Nārāyaṇa= Puruṣa és Puruṣa=Prajāpati, akkor ebből egyrészt az következik, hogy 

Nārāyaṇa nemcsak Puruṣával, hanem Prajāpatival is azonos, másrészt Viṣṇu azonos 

Nārāyaṇával. Az egybeesések sora tehát folyamatos, de az addig hiányzó vaiṣṇava teisztikus 

tendencia, ami, szemben a korábbi politeizmussal, gyakorlatilag monoteizmus, a 

Mahānārāyaṇa-upaniṣadban ragadható meg először.
108

 Ez az elem már a nagy eposzok – 

különösen a Mahābhārata – tartalma felé mutat. 

A vallásban végbemenő jelentős változás – a teisztikus (személyes isten létét feltételező) 

tendencia – , mely elsősorban Viṣṇu (és Śiva) felemelkedése formájában nyilvánult meg, az 

eposzok korában bontakozott ki. A vaiṣṇavizmus kialakulása szempontjából elsődleges forrás 

a Mahābhārata – elsősorban a Bhagavad-gītā és a Śānti-parva Nārāyaṇīya része – , mely 

először ad hírt a devocionális kultuszok megjelenéséről és a vaiṣṇava istenségek, Vāsudeva-

Kṛṣṇa, Nārāyaṇa és Viṣṇu első vaiṣṇava szempontú leírását adja. A teisztikus kultuszok 

kibontakozása hátterében a Maurya-kort követően, az  i. e. 200–i. sz. 200 között zajló 
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társadalmi folyamatok álltak. A szubkontinens északi részére nagy számban érkező idegen 

népcsoportok hatására a korábbi varṇarendszer meggyengült.
109

 A betelepülők növelték a 

vedikus vallás rítusaiból kirekesztett csoportok számát. Ide tartoztak a növekvő számú és 

növekvő gazdasági súlyú foglalkozási csoportok (jātik), különösen a śūdra varṇán belül, de 

ide tartoztak azok a törzsi népcsoportok is, akik a szubkontinens egyre nagyobb területeire 

kiterjeszkedő árja kultúra és vallás vonzáskörébe kerültek.
110

 Az árja társadalomba való 

adaptációjuk eszközéül a nem-vedikus és/vagy nem-árja (népi, törzsi) kultuszok 

brāhmaṇizációja szolgált. Ezek között Vāsudeva-Kṛṣṇa kultusza volt a legerősebb, akit a 

brāhmaṇikus Nārāyaṇa-Viṣṇu inkarnációjaként emeltek be a pantheonba. Az újonnan 

kialakuló kultuszok népszerűsítésére alkalmas terepül kínálkoztak a legendákban bővelkedő 

eposzok és purāṇák.
111

 Vāsudeva-Kṛṣṇának Nārāyaṇa-Viṣṇuval való azonosítása a 

Mahābhāratában történik meg, s az eposz keletkezésének története maga is összefüggésben 

áll a vaiṣṇavizmus kialakulása felé mutató folyamatokkal. V. S. Sukthankar nevéhez fűződik 

az az elmélet, mely szerint a Mahābhārata ma ismert változata egy korábbi, rövidebb Bhārata 

verzión alapulna, amelyet a jogra (dharma) és etikára (nīti) specializálódott Bhārgavák (a 

Bhṛgu-nemzetség tagjai), akiknek a nevéhez a Bhṛgu-saṃhitā néven is ismert Manu-smṛti 

megírása fűződik, egészítettek ki a Śānti-parva és az Anuśāsana-parva didaktikus részeivel. 

Sukthankar szerint a Bhṛguk vaiṣṇava vonzalmúak voltak, amit a Bhagavad-gītā és a Śānti-

parva Nārāyaṇīya része bizonyít.
112

 A Mahābhārata datálását illetően az első megjelenés 

legvalószínűbb dátumának – a brāhmaṇikus reneszánsz előhírnökeként – az i. e. 2. század 

(Puṣyamitra Śuṅga uralkodása) tűnik,
113

 azonban a következő évszázadokban jelentős 

kiegészítések történtek. A Śānti-parva és az Anuśāsana-parva nagy része újabb keletű, s a mű 

végső szerkezete a Gupta-kor elejére alakulhatott ki. Mindezt alátámasztja, hogy az eposzok 

eredetileg a kṣatriya arisztokrácia kultúrájából származtak, világi alkotások voltak, bárdok 

recitálták őket, s a kṣatriyák eltérő vallási nézeteit tükrözték, majd későbbi kibővítésük, 
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végleges formába öntésük és lejegyzésük a brāhmaṇák kezébe került,
114

 akik a különböző 

tanok összeegyeztetésére törekedtek, de megtartották az eredeti śloka versmértéket. A korábbi 

verzióból újjáformált eposz középpontjában a Bhagavad-gītā áll, amely nem valószínű, hogy 

az eredeti eposz része lett volna. Keletkezését általában az i. e. 2. századra teszik. Későbbi 

keletkezésű, valószínűleg az i. sz. 3. századra vagy a 4. század első felére datálható a 

Nārāyaṇīya (Mahābhārata XII. 336–444. fejezet), amely a Viṣṇu manifesztációiról (vyūha) 

szóló tan első kifejtését tartalmazza.
115

  

A Bhagavad-gītā ("A Magasztos Szózata", Mahābhārata VI, 25–42), mint ismeretes, a 

háborúban a Pāṇḍava-fivér Arjuna kocsihajtójaként résztvevő Kṛṣṇa Arjunához intézett 

prédikációja a Pāṇḍavák és a Kauravák nagy csatájának előestéjén. Nyugati kritikusai a 

Bhagavad-gītā fogyatékosságaként rótták fel, hogy számos ellentmondást tartalmaz. 

Valójában valószínűleg éppen az volt a Bhagavad-gītā egyik fő célja, hogy korának közismert 

gondolkodási irányzatait egy teisztikus keretben szintetizálja,
116

 mégpedig úgy, hogy minden 

jelenség mögött az egyetlen legfőbb istenséget mutassa fel.
117

 A közvetlen alkalmat Arjuna 

dilemmája adja – hogy ti. nem akar harcolni az unokatestvérei ellen – , s erre válaszolva 

Kṛṣṇa kifejti a "cselekvés útja" (karma-mārga, itt karma-yoga) tanát új megközelítésben, 

melynek lényege a földi kötelességek (dharma) érdek nélküli végrehajtása. A cselekvés mint 

áldozat jelenik itt meg, s ennyiben van köze a karma áldozati cselekedetként való vedikus 

értelmezéséhez. Míg a valamivel korábbi Mahānārāyaṇa-upaniṣadban Nārāyaṇa a legfőbb 

lény, addig a Bhagavad-gītāban Kṛṣṇa az, aki azonos a brahmannal, de még gyakrabban 

fölötte áll.
118

 Kṛṣṇa a tudás útjáról (jñāna-yoga) szóló IV. fejezetben az isteni tudás részeként 

említi saját korábbi születéseinek ismeretét, s ezzel kapcsolatban ezen a helyen beszél földi 

megtestesüléseiről és ezeknek indítékáról: noha legfőbb lényként nincs alávetve sem 

születésnek, sem halálnak, "saját természetén is uralkodva" időről időre földi alakot ölt, hogy 

helyreállítsa a világ kizökkent rendjét.
119
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"Noha születetlen és haláltalan vagyok, s noha minden lény ura vagyok, saját 

természetem fölött is uralkodva megszületek a magam teremtette káprázat révén. 

Valahányszor az igazság aláhanyatlik, Bhárata, és eluralkodik a törvénytelenség, én 

megalkotom önmagamat. 

Az igazak oltalmára, a gonoszok elpusztítására, az igazság uralomra juttatására 

koronként testet öltök."  Bhagavad-gītā IV, 6–8. Vekerdi József fordítása  

Ezzel Kṛṣṇa nemcsak mint az önzetlen cselekvés tanítója, hanem mint jó példája áll Arjuna 

előtt.
120

 A legfőbb istenség természetének bővebb kifejtésére a Bhagavad-gītā középső 

részében (VII–XII. fejezet) kerül sor: Bhagavat, az "Úr", azaz Kṛṣṇa azonos Vāsudevával, a 

mindenséggel, és azonos Viṣṇuval. Azonos a legfelső lénnyel, a brahmannal, a legfelső 

lélekkel, a legfelső áldozattal,
121

 az om szótaggal és a legfőbb Puruṣával.
122

 Forrása és végső 

nyugvóhelye az egész világnak, rajta túl nem létezik semmi. A mindenség belőle árad ki és 

belé tér vissza. Minden élőlény belőle származik, de azok léteznek őbenne, s nem ő 

bennük.
123

 Bár az anyagi világ (prakṛti) hármas jellegét – jóság vagy igazság (sattva), 

szenvedély (rajas) és sötétség (tamas) – tőle nyeri, azok valódi, örökkévaló jellegét elfedik.
124

 

A világ valamennyi alkotóelemét – beleértve az érzékelést és a gondolkodást is – átható 

három tulajdonság, jelleg (guṇa) a sāṅkhya tanításának része, melynek részletes kifejtésére – 
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az anyagi világ kategóriáinak, az öt elemnek, az érzékelés, a megismerés folyamatainak 

ismertetésére – a XIII. és a XIV. fejezetben kerül sor. A nem vedikus sāṅkhya (és a vele 

szoros összefüggésben álló yoga) filozófiai iskola lélek (puruṣa) és természet, azaz anyagi 

világ (prakṛti) kettősségén alapuló (dvaita) tanai szöges ellentétben álltak a vedikus és 

upaniṣadi filozófia monizmusával. A Bhagavad-gītā mégsem cáfolja a sāṅkhya tanokat, 

hanem asszimilálja azokat az egyetlen létező vedikus-brāhmaṇikus koncepciójába oly módon, 

hogy a sāṅkhya puruṣáját a Legfelső Lénnyel azonosítja, s az anyagi világ (prakṛti) 

tulajdonságait is tőle eredezteti, azaz saját legfelső princípiumát mint magasabb igazságot a 

sāṅkhya empirikus elemzése fölé helyezi.
125

 Az istenség valódi természetének bemutatása a 

XI. fejezet teofániájában éri el a csúcspontját, amikor Kṛṣṇa feltárja egyetemes (virāj) 

formáját Arjuna előtt, mely a világegyetem minden élőlényét és alkotó elemét egyszerre, egy 

teljes egész részeként mutatja fel.
126

 A világegyetemnek a mindenfelé szemekkel, arcokkal, 

karokkal bíró istenségként való megjelenítése, mint láttuk, a Ṛg-veda teremtés himnuszaira 

megy vissza, ahol nemcsak a Puruṣa himnuszban, hanem a démiurgoszként teremtő 

Viśvakarmanhoz intézett himnuszban (Ṛg-veda X, 81) is felbukkan.
127

 A virāj forma, amely a 

mindenség talapzataként és az univerzum valamennyi alkotó elemének legfontosabb 

aspektusaival azonosan mutatja az istenséget, egyben félelmetes és pusztító is; hatalmas szája 

minden lényt elnyel.
128

 Arjuna a teofánia során két helyen is Viṣṇunak szólítja Kṛṣṇát, 

nyilvánvaló tehát az a változás, melynek során a mindenséget magában foglaló istenséget 

Viṣṇuval azonosítják. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy e folyamat első megfogható 

állomásán a vedikus vallásban szoláris istenségként ismert Viṣṇut éppen pusztító, a nap 
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perzselő hevét megtestesítő aspektusában látjuk megjelenni. A fejezet végén Kṛṣṇa 

visszaváltozik nyájas külsejébe, majd feltárja valódi isteni mivolta megközelítésének és 

megismerésének egyetlen módját, az alázatos imádat, az odaadó szeretet (bhakti) útját.
129

 A 

Bhagavad-gītāban Kṛṣṇa a megismerés különböző útjait kínálja, de mindegyik fölé rendeli a 

bhakti útját: ami sem aszkézissel, sem Veda-tudással, sem áldozattal nem érhető el, az 

elérhető odaadó áhítattal, s aki ezt az utat járja, az az anyagi világ káprázatán túl felismeri az 

isteni lényeget,
130

 ami egyben a végső válasz a kettősség vagy egység dilemmájára. A 

Bhagavad-gītāban kerül először sor a bhakti és az egyetlen (monoteisztikusan felfogott) isten 

imádatát jelentő ekāntika dharma első kifejtésére. Észre kell venni ugyanakkor, hogy a 

Bhagavad-gītāban ennek az odaadó áhítatnak a természete eltér a bhakti későbbi formájától; 

áldozat és fegyelem, a hívő alávetettsége jellemzi, hiányzik belőle a spontaneitás és a 

személyesség. Tegyük hozzá, nem is csoda, ha az istenség megjelenésének félelemkeltő 

voltára gondolunk. Mindenestre egyetérthetünk Brockingtonnal abban, hogy a Bhagavad-gītā 

e tekintetben sem egy fejlődési folyamat végét, hanem a kezdetét jelzi.
131

  

Az istenség kozmikus formájának víziója még két helyen fordul elő Mahābhāratában. 

Prototípusnak a Vana-parva Mārkaṇḍeya-mítosza tekinthető,
132

 az istenség azonban itt nem 

Kṛṣṇa, hanem Nārāyaṇa, a feltáruló látomás szemtanúja pedig a Bhṛgu nemzetségbeli 

Mārkaṇḍeya ṛṣi.
133

 A Yudhiṣṭhira és Mārkaṇḍeya között folyó párbeszédben a király 

Mārkaṇḍeyát mint az eredeti teremtés tanúját kérdezi a Kali világkorszak végén, a 

megsemmisülés vizein tapasztaltakról, ahová vezeklése jutalmaképpen jutott el. A mítosz 

szerint, melynek későbbi, teljesebb formájával majd a Matsya-purāṇában (CLXVII, 13–25) 

találkozunk, a pusztulás sötét vizein bolyongó ősbölcs megpillant egy isteni gyermeket, aki 

egy fügefa (nyagrodha) ágához erősített csigakürtön fekszik, mellén a śrīvatsa 

szimbólummal. A fügefa a világegyetem középpontjában álló világfát jelképezi, ami már a 

vedikus korban Viṣṇuhoz tartozott, s később az ő attribútuma lesz a csigakürt és a śrīvatsa is. 
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A gyönyörű gyermek és az öreg bölcs archetipikus alakok, s nem kevésbé szimbolikusak a 

következő események sem. Mārkaṇḍeya, a szent brāhmaṇa, a vedikus tudás végtelen életű 

megtestesítője, hirtelen azt sem tudja, hol van, egyik ámulatból a másikba esik, s minden 

bölcsessége kevés ahhoz, hogy akár csak sejtse, ki az isteni gyermek. Szeretné megtudni, ki ő, 

de a gyermek szája hirtelen elnyeli. Odabent kozmikus látomás tárul a szeme elé, melynek 

része az isteni, emberi és állatvilág minden lakója. A látomás végén az istenség felfedi kilétét. 

Ő a legfelső istenség, az örökkévaló, változhatatlan teremtő, minden dolgok forrása, aki az 

univerzum minden lényével és jelenségével azonos, sőt testének egyes részei egyes konkrét 

jelenségekkel azonosíthatók. Ő Viṣṇu, Brahmā és Śakra (Indra), ő Śiva, Soma és Kaśyapa, ő a 

megtestesült áldozat, szája a tűz, lába a föld, szemei a Nap és a Hold, verítékéből születnek a 

vizek, ő Śeṣa, aki a (saját) feje felett tartja a földet, és ő az, aki Vadkan alakot öltve egykor 

felemelte a vizek mélyére süllyedt földet.
134

 A felsorolás egyes elemeivel a korábbi 

szövegekben már találkoztunk, mások itt fordulnak elő először; ilyen a kozmikus vizeket 

megtestesítő Śeṣa; Kaśyapa, a teremtő funkcióval felruházott ősi teknős-ember, minden 

teremtmény ősapja; a későbbi istenhármasság (trimūrti) tagjai együtt, de Viṣṇu önállóan is. 

Nārāyaṇához tartoznak itt az avatārák, amelyek közül Śeṣa és a Vadkan szerepelnek ebben a 

felsorolásban. Nagy jelentőségű az istenségnek a vízzel való kapcsolata. A vedikus kor óta a 

víz az isteni lényeg kézzelfogható kifejeződését jelenti. Kezdetben csak a sötét víz volt, 

mondja a Ṛg-veda egyik teremtés himnusza.
135

 A határtalan és el nem múló kozmikus áradat 

minden dolgok forrása és temetője egyben, formátlan tömeg, melyben minden formával bíró 

dolog immanensen van jelen. Nārāyaṇa elválaszthatatlan a víztől; itt csak annyi hangzik el, 

hogy a víz mindig is az otthona volt, kapcsolatát a vízhez a Nārāyaṇīya is megerősíti, és a 

Matsya-purāṇa fejti ki részletesen. 
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életerő az ürességtől körülvéve létezett, az az Egy vezeklésének erejéből született meg." Ṛg-veda X, 129, 3. 

Wojtilla Gyula fordítása. Wojtilla Gy. 1988:66 
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A harmadik teofániára a XII. könyv Nārāyaṇīya részében (Śānti-parva 336–444. fejezet) 

kerül sor. A Bhagavad-gītāhoz hasonlóan a Nārāyaṇīya is a vaiṣṇavizmus kialakulásának azt 

a fázisát tükrözi, ahol több tendencia találkozásának és szintézisének lehetünk tanúi, de 

kikristályosodott rendszer még nem áll előttünk. Az upaniṣadi monizmus, a sāṅkhya és a yoga 

dualizmusa, a brāhmaṇikus hagyomány rituális elemei és a személyes istenség odaadó 

imádatát (bhakti) előtérbe helyező teisztikus tendencia elegyedik egymással. A Nārāyaṇīya 

későbbi, mint a Bhagavad-gītā, melyre Hari-gītāként utal,
136

 mégis nagyobb fontosságot 

tulajdonít a szertartásoknak és az aszkézisnek.
137

 A történet magva a Nārada bölcs és 

Nārāyaṇa ṛṣi között zajló párbeszéd. A történet elején megtudjuk, ki az a Nārāyaṇa: a 

világegyetem lelke, örökkévaló, aki a Kṛta világkorszakban Dharma fiaként született meg 

Nara, Nārāyaṇa, Hari és az Önmagától Született (Kṛṣṇa) formájában. Ők tehát a Legfelső 

Lény négy formája, akik közül Nara és Nārāyaṇa vezeklés révén a repülés és a láthatatlanná 

válás képességére szert téve, a Himalája Vadari (Badarīkāśrama) nevű remetelakhelyére 

költözött, s ott még az istenek számára is láthatatlan. Nārada, aki Narának és Nārāyaṇának 

hódol, elhatározza, hogy látni szeretné őket, s ezért a Meru-hegyre megy Vadariba, ahol 

Nārāyaṇa éppen áldozatbemutatással van elfoglalva. Nārada azon morfondírozik magában, 

hogy ez a hely – ti. Vadari – a Legfőbb Lény lakhelye, ahol korábban Hari és Kṛṣṇa lakott, és 

most Nara és Nārāyaṇa vezekel, hogy érdemet szerezzen; de, miközben ők a világegyetem 

legfőbb menedéke, kinek és miféle áldozatokat mutatnak be? Az előírások szerint tisztelve őt, 

fel is teszi a kérdést Nārāyaṇának, a nem születettnek, az örökkévalónak, a teremtőnek, a 

világegyetem atyjának, anyjának és tanítójának, akiben az egész világegyetem le van 

helyezve. A válaszképpen adott tanítás valójában a sāṅkhya alapjainak kifejtése, mégpedig a 

Legfelső Léleknek alárendelten. A valamennyi élőlényben benne lakozó, manifesztálatlan, 

mégis mindent átható lélek, a szent szövegek Puruṣája azonos a saját lelkünkkel, minden 

tulajdonságot birtokol és minden tulajdonságtól megszabadult, csak a tudás révén ismerhető 

                                                 
136

 Mahābhārata XII, 347.The Mahabharata 1893–96: http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12c046.htm 
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 Brockington, J. L. 2007:129 
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meg; belőle származik a minden megnyilvánult formában benne lakó, lerombolhatatlan 

prakṛti; ennek a léleknek mutatnak be áldozatot.
138

  

Nārada ezek után északra, a Tejóceán közepén fekvő Fehér Szigetre (Śvetadvīpa) repül, ahol 

Nārāyaṇa látható alakban megnyilatkozik előtte. Itt is elhangzik, ami korábban a Bhagavad-

gītāban: csak az láthatja őt igazi valójában, aki csakis őt imádja (ekāntin). Ezt követően 

kinyilvánítja a Vāsudeva vallást,
139

 más néven a bhāgavata vagy pāñcarātra rendszert, amely 

a Mahābhāratában még nem kiforrott rendszerként, hanem alapvonalaiban áll előttünk. 

Valójában a sāṅkhya filozófia tanain alapul, de itt a sāṅkhya Puruṣája a Vāsudeva nevet viseli 

(miközben megtartja a Puruṣa nevet is). A szöveg korábbi részében már megtudtuk, hogy a 

Legfelső Lény maga a sāṅkhya-yoga, a sāṅkhya filozófia megtestesítője, és csakis a 

pāñcarātra szent iratokon keresztül érthető meg.
140

 A tanítás lényege a következő: Vāsudeva, 

a Legfelső Lélek, a teremtő, aki Puruṣa néven is ismert, s aki a három minőségtől (rajas, 

sattva, tamas) mentes, transzcendens, manifesztálatlan. Minden létezőt átjár, ő az egész 

világegyetem lelke és az élőlények belső lelke. A teremtmények testének pusztulásakor nem 

pusztul el, nem született, nem változó és örökkévaló, feloszthatatlan és teljes. Mozdulatlan, 

csak a tudás által érhető el. A három minőséget ő teremtette, de felettük áll, nem érintik őt; 

azok minden teremtmény testében benne lakoznak és működnek, a lélek (jīva) irányítása alatt, 
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 "That which is minute, which is inconceivable, unmanifest, immobile, durable, destitute of all connection with 

the senses and the objects of the senses, that which is dissociated from the (five) elements–that is called the in-

dwelling Soul of all existent creatures. That is known by the name of Kshetrajna. Transcending the three 

attributes of Sattwa, Rajas, and Tamas, that is regarded as Purusha in the scriptures. From Him hath followed 

the unmanifest, O foremost of regenerate ones, possessed of the three attributes of Sattwa, Rajas, and Tamas. 

Though really unmanifest, she is called indestructible Prakriti and dwell in all manifest forms. Know that She is 

the source whence we two have sprung. That all-pervading Soul, which is made up of all existent and non-

existent things, is adored by us. Even He is what we worship in all those rites that we perform in honour of the 

deities and the Pitris. There is no higher deity or Pitri than He. O regenerate one, He should be known as our 

Soul. It is him that we worship. ... He is regarded (in the scriptures) as both possessed of and free from all the 

attributes. He can be apprehended by Knowledge alone. We two have sprung from Him. Knowing him in that 

way, we adore that eternal Soul of all things." Mahābhārata XII, 335. The Mahabharata 1893–96: 

http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12c034.htm (p.116) 

139
 Mahābhārata XII, 340. The Mahabharata 1893–96: http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12c039.htm (pp. 

134–135) 

140
 "...who is incapable of being understood except by those scriptures that are called Pancharatra, who never 

shrinks from anything, who is unvanquished, who is only Mind (without a physical frame), who is known only by 

name, who is the Lord of Brahman himself, who has completed all the vows and observances mentioned in the 

Vedas, who is the Hansa (bearer of the triple stick), who is the Parama-hansa (divested of stick), who is the 

foremost of all sacrifices, who is Sankhya-yoga, who is the embodiment of the Sankhya philosophy, who dwells 

in all Jivas, who lives in every heart, who resides in every sense..." Mahābhārata XII, 339. The Mahabharata 

1893–96:http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12c038.htm (p. 130) 
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melynek neve kṣetra-jña 'mező-ismerő'.
141

 Ezután a világegyetem teremtésének és 

megsemmisülésének leírása következik. Nārāyaṇa először a (világciklus végén bekövetkező) 

visszahúzódás folyamatát nyilvánítja ki, ami úgy kezdődik, hogy "a Föld, az univerzum 

menedéke, eltűnik a vízben", majd a víz eltűnik a fényben, a fény a szélben, a szél az űrben, 

az űr a szellemben, a szellem a megnyilvánulatlan prakṛtiben, végül pedig a prakṛti eltűnik az 

inaktív Puruṣában. Az örökkévaló Puruṣánál nincs feljebb való. Az univerzum mozgó és 

mozdulatlan dolgai között nincs egyetlen egy sem, ami változhatatlan, csakis Vāsudeva, az 

örökkévaló Puruṣa. Vāsudeva a lelke minden teremtménynek. Ezután az istenség felsorolja az 

öt őselemet (föld, szél, űr, víz, fény), majd kinyilvánítja az élőlények teremtésének 

folyamatát: az elemek egymással elegyedve létrehozzák a testet, majd Vāsudeva ( azaz a jīva) 

belép a testbe, ez a születés. Az öt őselem kombinációja nélkül semmiféle test nem jöhet létre, 

a lélek pedig  mozgásra és cselekvésre készteti a testet. A léleknek (jīva) a testbe való 

belépése nélkül a testben lakó szellem nem tudja a testet mozgatni vagy cselekvésre késztetni. 

Itt a manifesztációk (vyūha) tanának kifejtése következik. A jīva Saṃkarṣaṇa és Śeṣa néven is 

ismert; ő valójában az egyéni lelkek összességét képviseli. Tőle ered Pradyumna, a 

teremtményekben lakozó szellem. Belőle, vagyis Pradyumnából keletkezik a teremtő, 

Aniruddha,
142

 más néven Īśāna, aki egyszerre ok és okozat, aki a teremtés művét elvégzi,  s 

aki minden tettben megnyilvánul.  

A továbbiakban Nārāyaṇa azonosítja magát Vāsudevával annak négy formájában, és 

Saṃkarṣaṇát, Pradyumnát és Aniruddhát saját formáinak (mūrti) nevezi.
143

 Ezután mindazzal, 

amit Vāsudeváról elmondott, önmagát azonosítja, majd a világegyetem világciklusokkénti 

teremtését és visszavonását beszéli el, részletesen kitérve az istenek teremtésére. Nārāyaṇa itt 

egyenként hívja fel Nārada figyelmét az istenek elhelyezkedésére a teste különböző tájain: a 

tizenegy Rudrára a teste jobb oldalán, a tizenkét Ādityára a teste bal oldalán, a nyolc Vasura a 

mellkasán, az égi orvosokra, Nāsatyára és Dasrára (Aśvinī Kumārák) a hátsó részén. Sorolja 

még, kevésbé konkrétan és kissé ötletszerűen a Prajāpatikat, a hét ṛṣit, a Vedákat, az 

áldozatokat, melyekből sok száz van, a halhatatlanság nektárját (amṛta), említi konkrét 

megnevezés nélkül a gyógyító fűszereket és növényeket, a különféle vezekléseket, 
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 A sāṅkhya a kṣetra 'mező', 'terület', 'külvilág' elnevezéssel jelöli a külső világot, mint az érzékelés tárgyát, 

"területét". A lelket, mint az érzékelés irányítóját, a külvilág megismerőjét a kṣetra-jña 'mező-ismerő' névvel 

illeti. (Bhagavad-gítá. A Magasztos szózata 1997:81, 1. jegyzet) 
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 Bhandarkar szerint Aniruddha az öntudat (Bhandarkar, R. G. 1913:6) 

143
 A vyūha-tan a bhāgavata iskola tanításának is része, ennek ellenére a Bhagavad-gītā nem utal név szerint a 

vyūhákra, bár nem megnevezve tartalmazza a vyūha-tan elemeit. 
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fogadalmakat és szertartásokat, amelyek testet öltött formájukban mind az ő testében élnek. 

Sorra veszi még Lakṣmīt, Kīrtit, a Földistennőt, Sarasvatīt, a Vedák anyját, az égi világító 

testek (csillagok) elsejét, Dhruvát (sarkcsillag), s említi a vizeket egybegyűjtő óceánokat, 

valamint a tavakat, folyókat, melyek mind benne élnek.
144

 Mindennek a művészeti 

ábrázolások ikonográfiája szempontjából van igen nagy jelentősége, ugyanis itt találkozunk 

mindazoknak az isteneknek, istennőknek, istenség- és jelenség-csoportoknak az első 

felsorolásával, akik és amelyek a mindenséget magában foglaló Viṣṇu ikonográfiai típusain 

megjelennek, s ezen ikonográfiai típusok közül a legfontosabb éppen Viṣṇu Vadkan 

avatārájának ábrázolása.  

Ezután Nārāyaṇa elsorolja alászállásait (avatāra), melyek a következők: Vadlúd (Haṃsa), 

Hal (Matsya), Teknős (Kaśyapa), Vadkan (Varāha), Ember-oroszlán (Narasiṃha), Törpe 

(Trivikrama), a Bhṛgu nemzetségbeli Rāma, a kṣatriyák elpusztítója, Rāma Dāśarathi, a 

Sātvata nép sarja, Kṛṣṇa és végül Kalki.
145

 Látható, hogy már itt a Nārāyaṇīyában csaknem 

készen áll Viṣṇu megtestesüléseinek később standardizálódó tízes listája, ugyan Nārāyaṇához 

kötve, ám Nārāyaṇa és Viṣṇu azonosítása a Mahābhāratának ebben szövegrészében és másutt 

is (lásd fentebb) megtörténik. Azt mondhatjuk tehát, hogy a Mahābhārata késői rétegében 

már tükröződik az a folyamat, amelyben az avatārák Viṣṇuhoz rendelődnek. A későbbi 

listákon nem fog szerepelni a Haṃsa, megjelenik viszont Buddha, akinek hiányát az 

indokolhatja, hogy a Mahābhārata korában még nem tekintettek avatārának. Nārāyaṇa 

beszéde végeztével Nārada visszasiet Vadariba, hogy "ezt a nagy upaniṣadot, amely tökéletes 
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 "Behold, the eleven Rudras are swelling (with might) on the right side of my body. The twelve Adityas are on 

the left side of my body. Behold, the eight Vasus, those foremost of deities, are in my front, and see, Nasatya and 

Dasra, those two celestial physicians (Aswini Kumars), are in my rear. Behold also in my body all the Prajapatis 

and behold the seven Rishis also. Behold also the Vedas, and all the Sacrifices numbering by hundreds, the 

Amrita (nectar), and all the (medicinal) herbs and plants, and Penances, and vows and observances of diverse 

kinds. Behold also in me the eight attributes indicative of puissance, viz., those particularly called the attributes 

of Lordship, all dwelling together in my body in their united and embodied form. Behold also Sree and Lakshmi, 

and Kirti, and the Earth with her hump as also the goddess, Saraswati, that mother of the Vedas, dwelling in me. 

Behold, O Narada, Dhruva, that foremost of luminaries ranging the firmament, as also all the Oceans those 

receptacles of water, and lakes, and rivers, dwelling in me." Mahābhārata XII, 340. The Mahabharata 1893–96: 

http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12c039.htm (p. 136) 
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 "Appearing in the forms of a swan, a tortoise, a fish, O foremost of regenerate ones, I shall then display 

myself as a boar, then as a Man-lion (Nrisingha), then as a dwarf, then as Rama of Bhrigu's race, then as Rama, 

the son of Dasaratha, then as Krishna the scion of the Sattwata race, and lastly as Kalki." Mahābhārata XII, 

340. The Mahabharata 1893–96:139 (http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12c039.htm)  
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összhangban van a Vedákkal, a sāṅkhya-yogával, és amelyet [Nārāyaṇa] pāñcarātrának 

nevezett", továbbadja.
146

 

Összefoglalva tehát mindazt, amit Nārāyaṇáról megtudtunk, a következő kép rajzolódik ki. 

Nārāyaṇa egyrészt a narák – emberek, de a Vedákban istenek is
147

 – célja, menedéke, 

ugyanakkor a hagyomány egyik ága az ősvizekkel hozza kapcsolatba. Nārāyaṇa nem történeti 

vagy mitológiai alak, hanem kozmikus istenség, az ősvizeken lebegő születetlen, aki 

belehelyezi magát a világokba, az istenekbe, a Vedákba és a lélegzetbe, s azok belé 

helyeződnek; ő a Legfelső Lélek. Az ötnapos áldozat (pañcarātra sattra) bemutatásával 

minden lény fölött felsőbbséget szerez. Nārāyaṇa azonos a Puruṣával, annak egy másik neve 

(Śatapatha-bāhmaṇa, Taittirīya-āraṇyaka). A Mahābhāratában és a purāṇákban a legfelső 

isten, különösen a teremtés vonatkozásában; a purāṇikus mitológiában egy hatalmas kígyón 

fekszik a tejóceánban, mely azonos az ősvizekkel, s ezt a kapcsolatot még őrzi a 

hagyomány.
148

 Nārāyana tehát a brāhmaṇikus korban emelkedik legfőbb istenséggé, s az 

epikus korszakban, amikor Vāsudeva kultusza kialakul, azonosítják vele. A Nārāyaṇīya, mint 

láttuk, azonosítja Nārāyaṇát Vāsudevával, majd a szöveg további részében sor kerül Nārāyaṇa 

és Hari, valamint Viṣṇu és Kṛṣṇa azonosítására is.
149

 Vāsudeva és Kṛṣṇa azonosságát 

korábban a Bhagavad-gītā kellő nyomatékkal képviselte. A legfőbb istenség híveit a 

Mahābhārata a bhāgavata, pāñcarātra, ekāntin, sātvata (sāttvata) és vaiṣṇava névvel illeti. 

Az utolsó megjelölés a Mahābhāratában mindössze háromszor fordul elő, egy késői 

szakaszban. Ugyanígy az eposz általában Nārāyaṇát emlegeti, Viṣṇu ritkábban fordul elő.
150

 

A Viṣṇu-elem irányába való eltolódás ezután következik csak be, de amikor megtörténik, 

akkor a különböző eredetű irányzatoknak – Nārāyaṇának, Vāsudevának és más istenségeknek 

– a teljes brāhmaṇizációját, a vaiṣṇavizmusba való asszimilálását, s a vaiṣṇavizmus mint 

ortodox vedikus kultusz elfogadását jelzi.
151

 

Szükséges most nagy vonalakban megvizsgálni, ki is az a Vāsudeva-Kṛṣṇa, és hogyan 

emelkedett ilyen prominens szerepre a pantheonban a Mahābhārata idejére. Vāsudeva-Kṛṣṇa 

sokak nézete szerint az indiai mitológia legérdekesebb alakja; óriási népszerűsége miatt, 
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valamint a Kṛṣṇa-legenda és a kereszténység jónéhány kutató által feltételezett kapcsolata 

okán az indiai vallástörténeti kutatás kezdete óta a figyelem középpontjában állt, így a kérdés 

irodalma könyvtárnyi;
152

 vázlatos áttekintése is messze meghaladja e dolgozat kereteit. Ezen a 

helyen csupán a főbb kérdések vázolására és a szakirodalomban leginkább elfogadott 

álláspontok áttekintésére van módom. Vāsudeva-Kṛṣṇa kultuszában nem vedikus és nem árja 

elemek ötvöződnek. Neve a Mahābhārata számos helyén felbukkan, a vṛṣṇi néppel és/vagy a 

sātvatákkal összefüggésben. Az eposzok és a purāṇák szerint a Mathurā városát lakó yadu 

vagy yādava törzs nemzetségei közül kettő a Sātvata nevű fejedelem fiaitól, Vṛṣṇitől és 

Andhakától származik. A Sātvata és a Vṛṣṇi ezért ugyanannak a családnak két ágát jelöli. A 

Vṛṣṇi nemzetség a késő-vedikus korban tesz szert hírnévre, több brāhmaṇa is említi. Kautilya 

Arthaśāstrájában szerepel a vṛṣṇik kṣatriya köztársasága (saṅgha). A törzs feltehetőleg nem-

árja származású, vagy legalábbis jelentősen keveredhetett, mert Yadu, a törzs ősatyja, 

fivérével Turvasuval együtt mint a Yādavák, Yavanák, Bhoják és mlecchák elődje szerepel, 

továbbá a szövegekben ismételt utalás történik a vṛṣṇik tiszteletlenségére a brāhmaṇákkal 

szemben, nem beszélve arról, hogy a legkiválóbb vṛṣṇi hős sötétbőrű volt.
153

 A Bhagavad-gītā 

Vāsudevát a Vṛṣṇi (azaz a Yādava- Sātvata-Vṛṣṇi) család leszármazottjaként tartja számon. 

Patañjali Mahābhāṣya című művében, Pāṇini alatt is az derül ki, hogy Vāsudeva a vṛṣṇi nép 

tagja volt, úgyszintén Baladeva és Aniruddha is, a sātvata pedig a vṛṣṇi nép egy másik neve. 

A sātvatáknak saját vallásuk volt, amelyben Vāsudevát tisztelték legfőbb istenségként.
154

 

Vāsudeva a Mahābhārata más helyén is teremtő istenként jelenik meg, aki világkorszakról 

világkorszakra megteremti a világokat, s akit hívei Saṃkarṣaṇával együtt odaadással 

énekelnek meg a Dvāpara-yuga végén és a Kali-yuga elején.
155

 Később a purāṇák 

genealógiai listái és más szöveghelyei megerősítik a vṛṣṇik és a sātvaták közeli rokonságát, 

lévén mindkettő yādava törzs, valamint azt is, hogy a sātvaták a legfelső brahmant 

Bhagavatnak vagy Vāsudevának nevezik, és sajátos módon tisztelik.
156

 Mindez tehát 

alátámasztja a Nārāyaṇīyában foglaltakat Vāsudeva szerepével kapcsolatban.  
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Patañjali alapján lehetséges, hogy Vāsudeva kultusza Pāṇini korára (i. e. 5–4. század) megy 

vissza. A Mathurā melletti Mora kútjában talált i. sz. 1. század eleji felirat, mely a śaka 

kṣatrapa Rajavula fia, Svāmi  (Śodāsa mahākṣatrapa) nevéhez fűződik, a Vāsudeva 

tiszteletére korábban emelt, kőből épült templomban ("śailadevagṛi"= śailadevagṛhe) a vṛṣṇik 

öt szent hőse szobrának ("bhagavatāṃ vṛṣṇīṇāṃ pañcavīrāṇām pratimāḥ") felállításáról 

emlékezik meg. A szobrok kőből készültek, vallási tisztelet céljára ("ārcādeśāṃ śailaṃ"). Az 

öt hős Saṃkarṣaṇa, Vāsudeva, Sāmba, Pradyumna és Aniruddha, akiket J. N. Banerjea 

azonosított a Vāyu-purāṇa egy szöveghelye alapján, s megállapította, hogy mindegyiküket 

istenként tisztelték.
157

 A felirat azért is nagy jelentőségű, mert félreérthetetlenül utal a 

kultuszszobrok (pratimā, arcā) készítésére. A Mahābhārata és később a purāṇák a Sātvata 

(azaz a Yādava-Sātvata-Vṛṣṇi) családból származó Vāsudeva-Kṛṣṇát a legfelső istenséggel 

azonosították, s a bhāgavata, sātvata vagy vaiṣṇava dharmának nevezett, bhaktival jellemzett 

vallás alapítójaként tartják számon. A sātvata, a sūri és a bhāgavata Vāsudeva-Kṛṣṇa 

követőinek az elnevezése a Padma-tantra, a vaiṣṇavák egyik kanonikus irata szerint.
158

 Más 

forrásból az i. e. 4. század végén kap megerősítést Vāsudeva kultuszának létezése. 

Megaszthenész,
159

 a Szeleukosz Nikátor által Candragupta Maurya udvarába küldött görög 

követ jegyzi fel, hogy Héraklész különösen nagy tiszteletben áll a sourasenoi, egy indiai nép 

körében, akiknek két nagy városa, Methora és Kleisobora a hajózható Jobares folyó partján 

áll. Methorát Mathuraként, a népet śūrasenaként – a Yādava- Sātvata-Vṛṣṇi nép egy ágaként –

, a folyót Yamunāként azonosították, Héraklész pedig Kṛṣṇa legközelebbi görög megfelelője 

volt; Kleisobora talán a Kṛṣṇapura nevet takarja.
160

 Aśoka feliratai hallgatnak Vāsudeváról és 

követőiről, viszont két buddhista kommentár, a Mahāniddesa és a Cullaniddesa nevezetes 

szöveghelye az ājīvikákkal, a nirgranthákkal, a jaṭilákkal, a parivrājakákkal és az 

avaruddhakákkal egy sorban említi – nem minden irónia nélkül – az elefántok, lovak, 

tehenek, kutyák, varjak, Vāsudeva, Baladeva (Saṃkarṣaṇa), Pūrṇabhadra és Maṇibhadra, 
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Agni, a nāgák, suparṇák, yakṣák, asurák, ghandarvák, mahārāják (a négy lokapāla), Candra, 

Sūrya, Indra, Brahmā, deva és dik követőit.
161

 Látható tehát, hogy az irodalom viszonylag 

szép számú, de olykor bizonytalan datálású utalását megerősítik a jól datálható feliratos 

források, s az így kirajzolódó kép szerint valószínű, hogy a bhāgavata vallás a Yādava-

Sātvata-Vṛṣṇi néptől, Mathurā környékéről ered, az i. e. 3. században még nem sokkal 

terjedhetett túl Mathurān, különösen kelet felé, s a yādavák nyugati migrációjakor terjedhetett 

el Nyugat-Indiában és az Észak-Dekkánon. Saját népe már valószínűleg Pāṇini korában, sőt 

előbb istenként tisztelte Vāsudevát, de csak a Mahābhārata késői fejezeteiben lesz a 

brāhmaṇák barátja és a Vedák eredete,
162

 azaz kerül a kanonizált vedikus-brāhmaṇikus körön 

belülre. 

A Vāsudeva vallás terjedésének vizsgálatához további epigráfiai adatok kínálnak ha nem is 

nagyszámú, de szilárd pontot. A Besnagarban (ma Vidisha, az azonos nevű kerület központja 

Madhya Pradesh-ben) talált, s az i. e. 2. század utolsó negyedéből származó Khadamba felirat 

egy Garuḍa-oszlop (Garuḍa-dhvaja) állításáról emlékezik meg Vāsudeva, az istenek istene 

(devadeva) tiszteletére.
163

 Az adományozó a magát bhāgavatának, tehát Bhagavat (Vāsudeva-

Kṛṣṇa) követőjének nevező, s az északnyugat-indiai Takṣaśilāba való yona (azaz yavana 

'görög') Heliodora (Héliodorosz), Diya (Dion) fia, aki a görög Aṃtalikita király követeként 

érkezett Vidiśā (Kelet-Málvá) uralkodója, Kāśīputra Bhāgabhadra udvarába. A szóban forgó 

uralkodó a Śuṅga Bhāgabhadra, s a felirat datálása az ő uralkodásának 14. éve (i. e. 110). A 

feliratban szereplő Aṃtalikitáról bebizonyosodott, hogy a baktriai görög pénzek 
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Antialkidaszával azonos.
164

 A felirat tehát arról tájékoztat, hogy ebben az időben Vāsudevát 

az istenek isteneként tisztelték, híveit bhāgavatának nevezték, a bhāgavata vallás honos volt 

Északnyugat-Indiában, s a görögök körében is népszerű volt. Nagyon valószínű, hogy az 

oszlop felállítása egy Vāsudeva-szentély előtt történt. Garuḍa neve arra is utal, hogy erre az 

időre Vāsudevát már kapcsolatba hozták a vedikus Viṣṇuval, akinek mint az Ādityák 

egyikének a napmadár Garuḍával ("suparṇo Garutmān") való kapcsolata már a Ṛg-vedában 

állandósul.
165

 További Vāsudeva-szentély(ek) létezésére utal egy másik, szintén Besnagarból 

származó Garuḍa-oszlop, melyet a magát ugyancsak bhāgavatának nevező Gautamīputra 

állíttatott Bhāgavata mahārāja 12. évében a Bhagavat nagyszerű templomában ("uttama 

prāsāda"), ahol feltehetőleg istenábrázolásokat is elhelyeztek.
166

 A Ghosuṇḍiban (Chitorgarh 

District, Rajasthan) talált, paleográfiai sajátosságai alapján i. e. 2. vagy 1. századinak tartott 

brāhmī felirat, amely Nārāyaṇa nevét is említi, egy kőfallal körülvett tiszteleti hely ("pūjā-

śilā-prākāra") építéséről számol be Saṃkarṣaṇa és Vāsudeva szentélye körül, akiknek a 

tiszteletére az adományozó bhāgavata bemutatta a vedikus lóáldozatot (aśvamedha). 

Mindkettejüket Bhagavatnak, legyőzhetetlennek ("anihita") és a mindenek urának 

("sarveśvara") nevezi a felirat.
167

 Az epigráfiai források tehát megerősítik az irodalmi 

források adatait Vāsudevának Garuḍával, s ezáltal Viṣṇuval, a vṛṣṇi hős Saṃkarṣaṇával és 

Nārāyaṇával való kapcsolatáról már az időszámítás kezdete előtt jóval. A bhāgavata vallás 

terjedése Mathurān kívül, a vedikus áldozatokat bemutatók körében is bizonyítást nyer. A 

feliratok nem nevezik Vāsudevát Kṛṣṇának, de a Mahābhārata, a Mahābhāṣya és más 

szöveghelyek erre vonatkozó adatai az időszámítás kezdete előttiek.
168

  

Vāsudeva-Viṣṇu első ismert szobrászati ábrázolásai az i. e. 1. századból származnak. Az 

egyik legkorábbi vaiṣṇava ábrázolás Viṣṇu egy kísérője a Malhar melletti Burhikarban 

(Bilaspur District, Madhya Pradesh), mely brāhmī felirata alapján az i. e. 1. századra 

datálható.
169

 A négykarú ábrázolás Viṣṇu emblémái közül a korongot (cakra) és a buzogányt 

(gadā) tartja. A feliratokhoz hasonlóan a pénzek is megbízható információval szolgálnak az 
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egyes uralkodók vallási hovatartozását illetően, s felvilágosítást adnak egy-egy kultusz 

földrajzi-regionális elterjedéséről. Viṣṇu egyik legkorábbi numizmatikai ábrázolása 

Viṣṇumitra Pāñcāla uralkodó pénzein található, s kb. az i. sz. 1. század első felére datálható. A 

Kuṣāṇa-dinasztiabeli Huviṣkának tulajdonított pecsétnyomó-mátrixon Viṣṇu hasonló, 

négykarú ábrázolása jelenik meg, kezeiben három attribútumával (cakra 'korong', śaṅkha 

'csigakürt', gadā 'buzogány'), előtte az uralkodó tiszteletteljes üdvözlő tartásban (añjalī 

mudrā) jelenik meg. Huviṣka egyes pénzei a négykarú isten ábrázolása mellett az istenség 

görög betűkkel írott nevét is mutatják (Ooshna), ami valószínűleg Viṣṇura utal. Huviṣka utóda 

felvette a Vāsudeva nevet, s ez is a késői Kuṣāṇa uralkodók bhāgavata vonzalmára utal.
170

 A 

kapcsolódási pontot Mathurā jelentette, amely, mint ismeretes, a Kuṣāṇa-dinasztia indiai 

központja volt. A vaiṣṇava hatást mutató pénzekkel kapcsolatban felmerült az is, hogy a 

legyezőpálma-oszlopfő – ami Saṃkarṣaṇa szimbóluma – jelenik meg egyes taxilai érméken, 

ez azonban nem állapítható meg teljes bizonyossággal.
171

  

A bhāgavata vallás Kṛṣṇa-elemét kell most sorra vennünk. Sok fejtörést okozott a kutatásnak 

az a kérdés, hogy a Ṛg-vedában, az upaniṣadokban és a Bhagavad-gītában megjelenő Kṛṣṇa 

vajon azonos-e. A Ṛg-veda Kṛṣṇájáról általában úgy tartját, hogy nincs köze a későbbi 

Kṛṣṇához,
172

 jóllehet ez nem zárható ki, mivel lakhelye a Kuru földön keresztül folyó 

Aṃśumatī folyó mentén volt, mely lehet, hogy a Yamunāval azonos.
173

 További kérdés, hogy 

a Mahābhārata és a purāṇák hagyománya, amely azonosítja a Cāndogya-upaniṣadban 

megjelenő Kṛṣṇa Devakīputra, azaz Kṛṣṇa, Devakī fia személyét a Bhagavad-gītában szereplő 

Kṛṣṇával, aki Vasudeva és Devakī fiaként a Mathurā környéki Yādava-Sātvata-Vṛṣṇi 

nemzetségből származik, igazolható-e. Több adat létezik arra nézve, hogy Kṛṣṇa kapcsolata a 

Yādava-Sātvata-Vṛṣṇi nemzetség által lakott Mathurā környékével és a Pāṇḍavákkal régi 

keletű. Fentebb láttuk, hogy Megaszthenész utal egy városra Mathurā közelében, mely a 

Kleisobora (Kṛṣṇapura ' Kṛṣṇa városa') nevet viselte. A Cāndogya-upaniṣad Kṛṣṇája és 

tanítója, Ghora Āṅgirasa a Napot tisztelte. Az Āṅgirasa család szoros kapcsolatban állt a 

Bhojákkal, akik a Yādavák egy ága voltak. H. Raychaudhuri tett kísérletet arra, hogy a 

Cāndogya-upaniṣad, illetve a Bhagavad-gītā Kṛṣṇája tanítása közötti hasonlóságokat 
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kimutassa.
174

 A tanítás számos tételének (tapas, dāna, ārjava, ahiṃsā, satya-vacana) mellett 

már Ghora kimondja, hogy az erényes ember cselekedetei mintegy áldozatbemutatást 

jelentenek az istennek, és segítik elérni őt, ami alapvetően azonosnak tűnik a Bhagavad-gītā 

tanításával. Fentebb láttuk, hogy virāj formájában Kṛṣṇa a nap félelmetes formájában jelenik 

meg, de más helyen Kṛṣṇa azt is hangsúlyozza, hogy fontos az életből távozás pillanatában a 

"sötétségen túl a nap fényében tündöklőről" megemlékezni, a "mindenség teremtőjéről", s 

"áhítattal és a jóga erejével" egyesülni "azzal a legfelső isteni lélekkel."
175

 Azt a 

következtetést vonhatjuk le tehát, hogy a Vāsudeva által hirdetett bhāgavata vallás, mely 

Nārāyaṇa korábbi kultuszát magába olvasztotta, s később a vaiṣṇavizmus forrása lett, 

eredetileg napkultusz lehetett. A Bhagavad-gītā is kinyilvánítja, hogy a Magasztos tanait 

először Vivasvānnak (a napistennek, Manu atyjának) nyilatkoztatta ki.
176

 A Mahābhārata más 

helyén megtudjuk, hogy a sātvata szertartást (sātvata vidhi) nagyon régen maga Sūrya 

nyilvánította ki. Nārāyaṇának a nappal való kapcsolata a Nārāyaṇīyában világos, ez 

megkönnyítette kettejük azonosítását. Kṛṣṇa pásztoristen jellege későbbi adalék lehet 

személyiségéhez, melyet a kutatás az ābhīrák és más, velük rokon pásztornépek bizonyos 

istenségeivel való azonosításának tulajdonít.
177

 Különböző forrásokból ismert, hogy a 

Yamunā vidéke már a vedikus időben nagy marhacsordáiról volt nevezetes, és megjegyzendő 

ebben a kontextusban, hogy már a Ṛg-veda Viṣṇuja viseli a gopā jelzőt. 

A manifesztációk  (vyūha) tana a pāñcarātra rendszer egyik fő doktrinája, mely beolvadt a 

bhāgavata vallásba. Mint láttuk, a Vāsudeva körül kinövő kultuszban Vāsudevát és egyes 

rokonait előbb héroszokként tisztelték; ők voltak a Vrṣṇi nemzetség szent Pañcavīrái (lásd 

Mora Well felirat és Vāyu-purāṇa). De nem sokkal ezután Samba eltűnik a kultuszból, és a 

maradék négyet – Vāsudevát mint főalakot, és a többi hármat mint Vāsudeva egymást követő 

manifesztációit – a nagy isten Para Vāsudeva különböző aspektusai megtestesítőinek kezdték 

tekinteni, s így a vīra koncepció a vyūha vagy manifesztáció koncepciójává alakult át. Ehhez 

még az időszámítás kezdete előtt valamivel hozzátették a kultusz Viṣṇuval és Nārāyaṇával 

azonosított fő istene, Vāsudeva inkarnációinak (vibhava) koncepcióját. A kultusz új 

irányvonala szerint az egy főistent, Vāsudeva-Viṣṇu-Nārāyaṇát ötféle aspektusában lehetett 

értelmezni, ezek a következők: para 'legmagasabb', azaz a Legfelső Lény; vyūha 
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'manifesztáció'; vibhava (vagy avatāra) 'inkarnáció', antaryāmin, isteni jelenlét az 

élőlényekben; valamint vigraha, látható kifejeződés vagy arcā 'ábrázolás'. Utóbbit az istenség 

valóságos testének tekint a pāñcarātra hagyomány, ezért is volt olyan nagy szerepe ennek a 

kultusznak az istenábrázolások elterjesztésében (lásd később). A para az istenség 

legmagasabb aspektusát jelöli, mindennek a legfőbb okát és végső nyughelyét. Vāsudeva para 

aspektusában a hívő odaadásának (bhakti) legfőbb tárgya. Ő létrehozza magából vyūha 

aspektusát, Saṃkarṣaṇát (a feltételhez kötött lélek állapota) és prakṛtit (a sāṅkhya filozófia 

ősanyaga). Saṃkarṣaṇa és a prakṛti kapcsolódásából jön létre Pradyumna és a manas 'szellem' 

(a sāṅkhyában buddhi 'értelem'). Pradyumna és a manas kapcsolódásából Aniruddha és az 

ahaṃkāra 'tudat', az utóbbi kettőből pedig létrejönnek az elemek és tulajdonságaik 

(mahābhūták) és Brahmā, aki az elemekből megteremti a földet és lakóit. A hat ideális 

minőséggel (guṇa) – tudás (jñāna), uralom (aiśvarya), képesség, potencia (śakti), erő (bala), 

férfiasság (vīrya) és ragyogás (tejas) – csak Vāsudeva rendelkezik, míg manifesztációi kettő-

kettővel vannak felruházva.
178

 Mint láttuk, a Bhagavad-gītā, ami a legkorábbi bhāgavata 

vallási szöveg, nem utal a vyūhákra, de mint Vāsudeva prakṛti-jeit említi az öt elemet (föld, 

víz, tűz, szél , éter=űr), valamint a szellemet (manas), az értelmet (buddhi), az én-tudatot 

(ahaṃkāra) és a lelket (jīva).
179

 Bhandarkar szerint a lelket (jīva), a szellemet (manas) és az 

én-tudatot (ahaṃkāra) később személyesítették meg manifesztációkként Saṃkarṣaṇa, 

Pradyumna és Aniruddha alakjában. Patañjali Mahābhāṣya című művének egy utalása alapján 

úgy tűnik, hogy a négy manifesztáció (caturvyūha) koncepciója az i. e. 2. század körül 

fogalmazódott meg.
180

 Patañjalit Puṣyamitra Śuṅga kortársának szokták tartani, így műve az i. 

e. 2. századra datálható, ám több interpolációt tartalmaz; emiatt valószínű, hogy nem minden 

utalása tükröz Śuṅga-kori körülményeket. Ilyennek tartja Bhandarkar éppen a vyūha-tan 

említését, amely szerinte ekkor még nem lehet kialakult rendszer, hiszen a Bhagavad-gītā 

nem említi, és az epigráfiai adatok csak az i. e. 1. század végén igazolják létezését. Banerjea 
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 Schrader, F. O. 1916:32-35 

179
 "bhūmir āponalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca 

ahaṃkāra itīyaṃ me bhinnā prakṛtir aṣṭadhā." Bhagavad-gītā VII. 4. Srimad-Bhagavad-Gita 1909: 

http://www.sacred-texts.com/hin/bgs/bgs07.htm. "Föld, víz, tűz, szél, éter (űr), gondolkozás, értelem, én tudat – 

erre a nyolc részre osztottam fel természetemet." Bhagavad-gítá. A Magasztos szózata 1997:44. Vekerdi a 

manas-t gondolkozásnak fordítja.  

180
 "Janārdanastvātma caturtha eva". Patañjali VI, 3,6. R. G. Bhandarkar fordításában "Janārdana with himself 

as the fourth", azaz Janārdana három társával, ami esetleg a három vyūhára való utalásként értelmezhető, ami 

viszont azt jelentené, hogy a négy vyūha már Patañjali korában, tehát az i. e. 2. században ismert volt, ezt 

azonban maga Bhandarkar kétségesnek tartja, és úgy véli, hogy a vyūha-tan az időszámítás kezdete körülre 

alakult ki. Bhandarkar, R. G. 1913:13 
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szerint ugyanakkor a Besnagarban és Pavayában talált, i. e. 1-2. századi Garuḍa, 

legyezőpálma (tāla) és krokodil (mīna vagy makara) oszlopfők Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa és 

Pradyumna oszlopára, illetve szentélyére utalnak,
181

 ami alátámasztaná a tan korábbi 

datálását.  

Pradyumna és Aniruddha önálló tisztelete fokozatosan megszűnt, sőt Saṃkarṣaṇáé is 

visszaszorult Viṣṇu avatāráinak Gupta-kori népszerűvé válásával párhuzamosan. Ugyanakkor 

a vyūhák számát a Gupta korban vagy azt követően a pāñcarātra teológusok ezoterikus 

módon huszonnégyre emelték (caturviṃśati-mūrti), és a kultusz fő istene legkedvezőbbnek 

tartott húsz nevét (más kontextusban száznyolc, sőt ezer) tekintették e húsz hozzáadott vyūha 

nevének. Viṣṇu – a kultusz kifejlett formájában a főisten neve, innen lett a kultusz neve 

vaiṣṇava – huszonnégy vyūhájának vagy mūrtijának önálló képi megjelenítése a kora és késő 

középkorban nehezen különböztethető meg egymástól, csaknem azonosak, csupán a négy 

kezükben tartott attribútumok (cakra 'korong', śaṅkha 'csigakürt', gadā 'buzogány' és padma 

'lótusz') elrendezésében különböznek. A négy fő vyūha mellett a húsz másodlagos 

manifesztáció a következő: Keśava, Nārāyaṇa, Mādhava, Govinda, Viṣṇu, Madhusūdana, 

Trivikrama, Vāmana, Śrīdhara, Hṛṣikeśa, Padmanābha, Dāmodara, Puruṣottama, Adhokṣaja, 

Nṛsiṃha, Acyuta, Janārdana, Upendra, Hari és Kṛṣṇa.
182

 

Az avatārák, azaz inkarnációs formák (vibhava) tana is éppoly fontos része a pāñcarātra 

vagy bhāgavata vallásnak, mint a vyūháké. Míg azonban az avatārák létezésére vonatkozóan 

van némi adat a késő vedikus irodalomban, addig a vyūhákra nincs. Az avatāra 'alászállás' az 

eposzokban és a purāṇákban inkarnációt jelent, melynek során az istenség ember vagy állat 

alakjában jön le a földre; a szövegekben az avatāra világosan meg van különböztetve a 

manifesztációtól (vyūha). Az avatāra koncepcióját azzal a vedikus elképzeléssel hozzák 

összefüggésbe, hogy az istenség teremtő erejénél (māyā) fogva bármilyen formát fel tud 

venni, ahogyan azt Indra tette.
183

 Az avatāra ilyen módon különbözik az azonosítástól 

(amikor egy istenséget egy másikkal azonosítanak), és különbözik attól is, amikor az istenség 

"birtokba vesz", "megszáll" valakit, azaz átmenetileg beleköltözik. Az állatalakú 
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 Banerjea, J. N. 1985
 
(1956):388 

182
 A Rūpamaṇḍana listája; más művek listái ettől kisebb vagy nagyobb mértékben eltérnek. A Padma-purāṇa 

listája például az elsődleges vyūhákkal együtt huszonegy nevet tartalmaz (Rao, T. A. G. 1985
 
(1914):229–239). 

183
 "Maghavan weareth every shape at pleasure, effecting magic changes in his body".  Ṛg-veda III. 53, 8. The 

Hymns of the Rig Veda 1896
 
(1889): http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv03053.htm. "Indra moves 

multiform by his illusions". Ṛg-veda VI. 47, 18. The Hymns of the Rig Veda 1896
 
(1889): http://www.sacred-

texts.com/hin/rigveda/rv06047.htm. 
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megtestesülésekkel (Hal, Teknős, Vadkan, stb.) kapcsolatban többen felvetették, hogy azok 

eredetileg önálló kultuszok lehettek. Az avatārákat eredetileg nemcsak Viṣṇuval, hanem, ha 

kisebb mértékben is, de Śivával is asszociálták. Az istenség megtestesülésére mindig 

meghatározott céllal kerül sor, ahogyan azt a Bhagavad-gītā idézett szöveghelye (IV. 7–8) 

világosan kimondja. Elterjedt nézet, hogy az avatāra-tan kialakulására hatással volt a 

buddhizmusban és a jainizmusban a Buddhák és tīrthaṅkarák sora.  

A pāñcarātra teológiában a vibhava a tiszta teremtés (śuddha-sṛṣṭi) része, a vyūha úgyszintén. 

Inkarnációja azonban nemcsak magának Viṣṇunak lehet, hanem vyūháinak, al-vyūháinak és 

kísérőinek (pārṣada), sőt attribútumainak is. A legkorábbi utalások valamely istenség testet 

öltésére egy adott cél érdekében a Śatapatha-brāhmaṇában és a Taittirīya-saṃhitāban 

találhatók, ahol Prajāpati ölt hal (matsya), teknős (kūrma) és vadkan (varāha) alakot három 

különböző alkalomkor, hogy a teremtést segítse és a teremtmények jólétét biztosítsa. Amikor 

az inkarnációk tana Vāsudeva-Viṣṇu -Nārāyaṇával összefüggésben megszilárdul, mindhármat 

hozzárendelik, és az ő égi (divya) inkarnációinak tekintik. Az istenség avatāráinak tanát 

röviden, de világosan fejti ki a Bhagavad-gītā fent idézett két verse (IV. 7-8), ugyanakkor 

nem specifikálja az inkarnációk számát, hiszen az istenség "koronként" testet ölt, ahogy a 

világegyetem állapota megkívánja. Később számos szöveg, melyek közül több a pāñcarātra 

iskola műve, tartalmaz avatāra-listákat, melyek a megtestesülések számát és összetételét 

tekintve jelentős eltéréseket mutatnak. Az eltérések valószínűleg regionális és/vagy iskolák, 

irányzatok közötti különbségekre utalnak. Később a szám tíz avatārában sztereotipizálódott, 

és a lista összetétele is állandósult (daśāvatāra). Ez azonban késői fejlemény, amely a 

középkor századaiban ment végbe. Ebből a szempontból Jayadeva Gīta Govindáját tartják 

autentikus forrásnak, valamint egy dél-indiai feliratot. De még akkor is bizonytalanság van 

Kṛṣṇa szerepeltetését illetően. A legkorábbi listákat a Mahābhārata késői részei tartalmazzák. 

A Nārāyaṇīya három listát is közöl; az egyik (XII, 349, 37) mindössze négy nevet tartalmaz: 

Varāha, Vāmana , Nṛsiṃha és "Ember" inkarnáció (azaz Vāsudeva-Kṛṣṇa). A 389. fejezet 77–

90. versének hatos listáján az előbbieken kívül Bhārgava Rāma (Paraśurāma) és Dāśarathi 

Rāma szerepel. Teljesebb lista található ugyane fejezet 104. versében, a következő nevekkel: 

Haṃsa, Kūrma, Matsya, Varāha, Nṛsiṃha , Vāmana , Rāma (Bhārgava), Rāma (Dāśarathi), 

Sātvata (Vāsudeva vagy Baladeva, mivel mindkettő a Sātvata törzs tagja) és Kalki. 

Figyelemre érdemes, hogy az avatārák száma tíz, de hiányzik Buddha, akit ekkor 

valószínűleg még nem tekintettek avatārának. A korai keletkezésű purāṇák közül a 3-5. 

század közötti időszakra datált Vāyu-purāṇában (98. fejezet, 71–104) Viṣṇu tíz 
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inkarnációjáról történik említés, akik közül az első három: Yajña, Nṛsiṃha és Vāmana égi, a 

többi – Dattātreya, egy megnevezetlen "ötödik" a treta-yugában, Jāmadagnya Rāma, 

Dāśarathi Rāma, Vedavyāsa és Vāsudeva-Kṛṣṇa – emberi megtestesülés, Kalki pedig a 

jövőbeli inkarnáció. Itt is feltűnő a Buddha hiánya, és a sztereotipizált tíz közül Matsya, 

Kūrma, Varāha helyett Yajña, Dattātreya és Vedavyāsa szerepel. A Matsya-purāṇa arról 

tudósít (47. fejezet, V. 46), hogy Viṣṇu hétszer született le az emberek közé Bhṛgu átka 

következtében, akinek a feleségét, Śukra édesanyját megölte. Ez a hét megtestesülés a 

következő: Dattātreya, Māndhātā, Jāmadagnya (a Bhṛgu nemzetségből/törzsből való 

Paraśurāma), Rāma (Daśaratha fia), Vedavyāsa, Buddha, Kalkin. Három további, feltehetőleg 

itt is éginek gondolt megtestesülés – Nārāyaṇa, Narasiṃha és Vāmana – hozzáadásával előáll 

a tízes lista, amely mindazonáltal lényegesen különbözik a rendesen elfogadottól, amennyiben 

négy – Dattātreya, Māndhātā, Vedavyāsa és Nārāyaṇa – szerepel Matsya, Kūrma, Varāha és 

Balarāma (ritkán: Kṛṣṇa) helyett. A Bhāgavata-purāṇa négy különböző avatāra-listát 

tartalmaz (I. 3, 6-22; II. 7; VI. 8; XI. 4). Az első helyen (I. 3, 6-22) megtudjuk, hogy az 

alászállások száma végtelen ("avatārāḥ hyasaṃkheyāḥ"), ami megegyezik a Bhagavad-gītā 

felfogásával, majd ezt követően huszonkét konkrét megtestesülés felsorolására kerül sor; ezek 

a következők: Puruṣa, Varāha, Nārada, Nara és Nārāyaṇa (együtt), Kapila (ősbölcs), 

Dattātreya, Yajña, Ṛṣabha (más néven Ādinātha, az első jaina tīrthaṅkara), Pṛthu (legendás 

uralkodó), Matsya, Kūrma, Dhanvantari (az istenek orvosa), Mohinī, Narasiṃha, Vāmana, 

Bhārgava Rāma, Vedavyāsa, Dāśarathi Rāma, Balarāma, Kṛṣṇa, Buddha és Kalki. Ez a lista a 

többi közé vegyítve tartalmazza a szokásos tíz avatārát is. A második (II. 7, 1skk.) 23, a 

harmadik (XI. 4, 3skk.) 16 megtestesülést tartalmaz. A listák közötti különbség irreleváns, az 

utolsó kihagy néhányat az elsőben felsoroltak közül, de egyik sem hagyja ki Ṛṣabhát és 

Buddhát. A Varāha-purāṇa és az Agni-purāṇa, bár kijelenti, hogy a megtestesülések száma 

végtelen, a tíz inkarnáció sztereotipizált listáját tartalmazza. A Garuḍa-purāṇa (I. 202) 

tizenkilenc avatārát sorol, melyeket mūrtinak nevez: Matsya, Trivikrama, Vāmana, Nṛsiṃha, 

Rāma, Varāha, Nārāyaṇa, Kapila, Datta, Hayagrīva, Makaradhvaja, Nārada, Kūrma, 

Dhanvantari, Śeṣa, Yajña, Vyāsa, Buddha és Kalki. A pāñcarātra-saṃhitāk közül az egyik 

legkorábbi, a Sātvata-saṃhitā nem kevesebb mint 39 inkarnációt sorol fel, s ezt a listát 

csaknem egy az egyben veszi át a későbbi keletű Ahirbudhnya-saṃhitā. Ezek a következők: 

Padmanābha, Dhruva, Ananta (=Balarāma vagy Rāma Haladhara),
184

 Śaktyātman, 

                                                 
184

 Ananta nem Śeṣa, hanem Balarāma, Kṛṣṇa fivére, akit olykor nem annyira magának Viṣṇunak, mint inkább 

Śeṣa inkarnációjának tekintenek. Schrader, F. O. 1916:44 
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Madhusūdana, Vidhyādhideva, Kapila, Viśvarūpa, Vihaṅgama (=Haṃsa), Krodātman, 

Baḍavāvaktra, Dharma, Vāgīśvara, Ekārṇavaśāyin, Kamaṭheśvara (=Kūrma), Varāha, 

Narasiṃha, Pīyūśaharaṇa, Śrīpati, Kāntātman, Rāhujit, Kālanemighna, Pārijātahara, 

Lokanātha, Śāntātman, Dattātreya, Nyagrodhaśāyin, Ekaśṛṅgatanu (=Matsya), Vāmanadeha 

(=Vāmana), Trivikrama, Nara, Nārāyaṇa, Hari, Kṛṣṇa, Paraśurāma (=Rāma Jāmadagnya), 

Rāma Dhanurdhara (=Rāma Dāśarathi), Vedavid, Kalkin, Pātālaśayana. Ebben a különös 

együttesben nemcsak a szokásos tíz név, több al-vyūha és más, fentebb idézett purāṇikus 

listák szerepelői ismerhetők fel, hanem a mahāyāna buddhista pantheon egyes istenségei 

(Vāgīśvara, Lokanātha) is. Purāṇikus és egyéb listák alapján a lista tagjainak nagy részét 

Schrader azonosította,
185

 Śāntātmannak a Buddhával való azonosságát pedig J. N. Banerjea 

tisztázta.
186

 Érdekes a lista tizedik helyén szereplő Krodātman, aki a Sātvata-saṃhitā 12, 45 

alapján nem más, mint Viṣṇu a Yajña-varāha formájában, akit Schrader a Vadkan 

megtestesülés egy speciális aspektusának nevez. A szokásos tíz avatāra ismét felismerhető a 

bővebb listában. Schrader szerint a 39 avatāra listája a legrégibb pāñcarātra-saṃhitāk 

egyikében régebbi, mint a későbbi saṃhitāk rövidebb listái, és régebbi a Mahābhārata és 

Nārāyaṇīya listáinál is, amelyek ebben az esetben válogatások lennének a bővebb listáról. Az 

Ahirbudhnya- és a Viśvaksena-saṃhitā különbséget tesz elsődleges (mukhya) és másodlagos 

(gauṇa, āveśa) avatārák között. Az utóbbi szerint az elsődleges avatārák olyanok, mint a 

láng által fellobbantott másik láng, míg a másodlagosak lelkek egy anyagi test fogságában, 

amelybe egy meghatározott céllal beleköltözik (āviṣṭa) Viṣṇu śaktija.
187

 Brahmā, Śiva, 

Buddha, Vyāsa, Arjuna, Paraśurāma, Pāvaka Vasu (Agni) és Kubera e szöveg szerint néhány 

a gauṇa avatārák közül. Ez a szöveg hosszan fejtegeti az arcā avatārák szentségét,
188

 

amelyek az istenség és különféle aspektusainak ábrázolásai, amelyekbe az istenség valóban 

alászáll a pāñcrātrinok és a śrī-vaiṣṇavák tanai szerint. Végül érdemes rámutatni, hogy a 

különböző listákon felsorolt vyūhák és vibhavák vizsgálata azt mutatja, hogy ugyanaz a név 

vagy forma az istenség kétféle aspektusa közül esetenként bármelyiket jelölheti. Tipikus példa 

erre Saṃkarṣaṇa-Balarāma esete, aki egyrészt elsődleges vyūha, másrészt vibhava is.  
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 Schrader, F. O. 1916:42–47 
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 A Śāntātman név megfelel a Bṛhat-saṃhitā (58, 19) által a Buddha megjelölésére használt Śāntamanas 

epithetonnak, az Agni-purāṇa pedig pontosan ezt a szót használja (49, 8) a Buddha-ábrázolás leírásakor: 

"Śāntātmā lambakarṇaśca gaurāṅgaścāmbarāvṛtaḥ" (a szöveghely a Buddha-ábrázolás hosszan lecsüngő füleire 

utal) (Banerjea, J. N. 1985
 
(1956):392). Schrader szerint Śāntātman Sanatkumārával vagy Nāradával azonos 

(Schrader, F. O. 1916:43–46). 
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 Schrader, F. O. 1916:49 
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Az i. sz. 4. században a Gupta-birodalom kiterjedt Észak-India nagy részére és a Dekkánra. A 

Gupta-korban a vaiṣṇavizmus népszerű lett udvari körökben, így a Gupta királyok és vazallus 

uralkodóik pénzein gyakoriak a vaiṣṇava istenségek és szimbólumok. Samudragupta (i. sz. 

335–375) pénzeinek sajátossága a Garuḍa-embléma ábrázolása. Samudragupta allahabadi 

oszlopfelirata
189

 nemcsak az uralkodó Garuḍa jelére (garutmad-aṅka") utal, hanem őrá 

magára mint Viṣṇu földi formájára, földön lakó istenre". De ennél is fontosabb ugyanennek a 

feliratnak egy másik kitétele, amely Samudraguptát Viṣṇuval, a kifürkészhetetlen lénnyel 

(acintya puruṣa) azonosítja, aki a hívők jólétének és a gonoszak pusztulásának forrása. Ez 

nyilvánvalóan a Bhagavad-gītā többször idézett sorára (IV. 8) utal,
190

 ahol az istenség földi 

alászállásának indoklásaként a hívők védelmét és a gonoszok megbüntetését olvassuk. Ebben 

a feliratban tehát megjelenik a Gupta uralkodónak az a Viṣṇuéhoz mérhető szerepe, amely 

különösen az avatārák feladatkörével állítható párhuzamba. Ha ehhez a hívők védelméhez, a 

gonoszok elpusztításához hozzátesszük a hódításokat, s az idegenek kiűzésével a királyság 

központi területeinek megmentését  – különösen II. Candragupta (375–413/415) idején –, 

akkor nem kell csodálkoznunk, ha a Gupta uralkodók alatt Viṣṇu Vadkan megtestesülése (és 

ennek ábrázolása) a földet megmentő király szimbólumává válik (lásd lentebb). 

Samudragupta utódai és más uralkodók parama-bhāgavatának nevezik magukat a pénzeiken, 

Samudragupta azonban nem. Ez arra engedhet következtetni, hogy Samudragupta, bár Viṣṇu-

hívő volt, nem volt bhāgavata, ami felveti a különböző irányzatok (szekták, iskolák) létezését 

a vaiṣṇavizmuson belül, már annak korai időszakában. Egyes irodalmi utalásokból úgy tűnik, 

hogy a bhāgavata megjelölést használták egyrészt általában a Viṣṇu-hívőkre,
191

 de azok egy 

bizonyos szektájára is. Például Bāṇa Harṣacarita című műve (7. század) és annak 

kommentárja a különféle vallási irányzatok felsorolásakor külön szektákként említi a 

bhāgavata és a pāñcarātra szektát. Ha Bāṇa és kommentátora a bhāgavata megjelölést a 

vaiṣṇavákra általában használja, akkor ebben az időben már mindenképpen különböző 

irányzatoknak kellett lenniük a Viṣṇu-hívők között. Minthogy azonban a vaiṣṇavizmus eleve 

különböző vallási irányzatok szintézisének eredményeképpen alakult ki – melyek közül a 

legfontosabbak a vedikus Viṣṇu, a kozmikus isten Nārāyaṇa, a megistenült vṛṣṇi héroszok, 
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Vāsudeva és Baladeva-Saṃkarṣaṇa kultusza, de ide sorolhatók Arjuna követői, a többi vṛṣṇi 

hérosz: Pradyumna, Aniruddha és Sāmba hívei, az avatārák Viṣṇuval való azonosításuk előtti 

tisztelői, törzsi istenségek hívei (például az ābhīráknál) – feltételezhetjük, hogy ezek a 

különbségek eleve szekták kialakulásához (vagy fennmaradásához) vezettek a 

vaiṣṇavizmuson belül. A bhāgavata vallás szűk értelemben Vāsudeva Viṣṇuként való 

tiszteletét jelenthette, amelynek a vṛṣṇik vagy egy részük hódolt. Samudragupta talán a korai 

vaiṣṇavizmus valamely más formáját gyakorolta, például a vedikus Viṣṇu vagy Nārāyaṇa 

tiszteletét. II. Candraguptától kezdve a Gupta uralkodók a vaiṣṇavizmus bhāgavata 

formájának hívei voltak, s az ő uralkodói támogatásuk az egyik fő oka annak, hogy az 5. 

századtól kezdve a vaiṣṇavizmus az egész Gupta-birodalomban olyan nagy népszerűségre tett 

szert. Kumāragupta (i. sz. 415–455) egyik pénzén az uralkodó úgy jelenik meg, mintha maga 

volna Narasiṃha megtestesülése.
192

 A parama-vaiṣṇava cím először a Traikūṭaka-

dinasztiabeli Dahrasena pénzein tűnik fel az 5. században, ami arra utal, hogy a "vaiṣṇava" 

megjelölés, ami a Mahābhārata legkésőbbi rétegeiben bukkan csak fel, az 5. században jött 

divatba.
193

 

A Gupta-kori bhāgavata vallás fontos aspektusa az avatārák tiszteletének nagy népszerűsége. 

Az avatārák népszerűségét a 4–8. század közötti időszakban az epigráfiai és egyéb források is 

igazolják. Több adat van Dāśarathi Rāma tiszteletéről,
194

 nincs azonban adat Balarāma-

Saṃkarṣaṇa kultuszáról. Gupta-kori epigráfiai adatok igazolják a Törpe megtestesülés 

népszerűségét, Kṛṣṇa és Viṣṇu azonosítását és a Nṛsiṃha avatāra kultuszát. A legnépszerűbb 

avatāra azonban a Vadkan volt, amely széles körben elterjedt volt a Gupta-korban. A 

Toramāṇa uralkodása idejéből való felirat (i. sz. 500) Airikinában (ma Eran, Sagar District, 

Madhya Pradesh), a Yajña-varāha monumentális ábrázolásán arról emlékezik meg, hogy 

Dhanya-viṣṇu, Mātṛ-viṣṇu öccse kőtemplomot építtet Nārāyaṇa, a világegyetem védelmezője 

számára, akinek Vadkan alakja van. Az invokáció az istenségről szól, aki, mikor Varāhaként a 

Föld megmentésével volt elfoglalva, kemény ormánya csapásaival megremegtette a hegyeket, 
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és olyan volt, mint a három világ oszlopa.
195

 Budhagupta (i. sz. 477-95) damodarpuri (Észak-

Bengal) felirata a Śvetamukhasvāmin és Kokāmukhasvāmin nevű istenekről beszél, 

mindkettő a Varāha avatārát jelenti, akiknek a temploma Nepalban a Varāhachatra (=Varāha-

kṣetra) nevű helyen állt a Himalájában, a Kauśikī és a Kokā folyó találkozásánál. Az 5. 

században egy észak-bengali zarándok ellátogatott a Varāha-kṣetrára, a Kokāmukha-tīrtha 

nevű zarándokhelyre, majd hazatérve Damodarpur mellett (Dinajpur District, Észak-Bengal) 

ugyane két istenség számára templomot építtetett.
196

 Egy 6. századi Tagare-i Kadamba felirat 

a Varāha avatāra dél-indiai népszerűségét mutatja. A Badami-beli korai Cālukyák családi 

emblémája a Vadkan volt, melyet hagyományuk szerint Nārāyaṇa kegye folytán kaptak. Az ő 

és vazallusaik feliratainak többsége Viṣṇu Vadkan alakjának dicséretével kezdődik.
197

   

Ugyanakkor a Gupta-kori feliratokban nincs nyoma a vyūhák – Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és 

Aniruddha – önálló tiszteletének, pedig a vyūha-tannak fontos szerepe van a pāñcarātra 

irodalomban, melynek saṃhitāi, vagy legalábbis egy részük, Schrader szerint a 4–8. század 

között keletkezett Kásmírban. Úgy tűnik, hogy a Gupta-kori Viṣṇu-hívők körében a vyūha-tan 

nem volt népszerű.
198

 Egyes kutatók ebből azt a következtetést szűrték le, hogy a bhāgavata 

és a pāñcarātra vallás eleinte kapcsolatban állt egymással, majd a Gupta korra teljesen 

elkülönült. Ennek ellentmond az, hogy a pāñcarātra követőit, akik talán Nārāyaṇa ősbölcs 

tanításait vitték tovább, valószínűleg olykor még a Gupta-korban is a bhāgavaták szektájának 

tartották, mivel a bhāgavata megjelölést – ami eredetileg azokat a hívőket jelentette, akik 

Vāsudeva-Viṣṇut a sātvaták szabályai (vidhi) szerint tisztelték – esetenként a vaiṣṇava 

szinonimájaként, a Viṣṇu-hívők általános megjelölésére is használták. A Gupta-korban zajlott 

le az a folyamat, melynek során a bhāgavata vallásnak a Yādava-Sātvata-Vṛṣṇi nemzetség 

által gyakorolt törzsi formájából a tulajdonképpeni vaiṣṇavizmus kialakult. 

Az i. sz. 4. századtól számos felirat utal ilyen vagy olyan formában a vaiṣṇavizmusra, ami a 

kultusz terjedésére utal ebben a korszakban. Több ezek közül – pl. Skandagupta junagadhi 

felirata, a Paramāra uralkodó, Naravarman mandasori felirata – Viṣṇu dicséretével kezdődik, 

esetenként valamely purāṇikus mítoszra történő utalással.
199

 I. Kumāragupta gadhwai felirata 
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(i. sz. 417-418) és sok más felirat utal Viṣṇura a neve említése nélkül, egyszerűen 

Bhagavatként.
200

 A Budhagupta uralkodásának időszakából származó, i. sz. 483-as keltezésű 

erani felirat egy Viṣṇu emblémáját tartó oszlop (dhvaja-stambha) állításáról számol be 

bizonyos Mātṛ-viṣṇu – Indra-viṣṇu dédunokája, Varuṇa-viṣṇu unokája, Hari-viṣṇu
201

 fia – 

által; a családban tehát négy generáció óta folyamatos volt Viṣṇu tisztelete. A felirat a 

négykarú istenhez szóló invokációval kezdődik, akinek fekvőhelye a négy óceán vizei, aki a 

világegyetem eredetének, fenntartásának és feloldódásának oka, és akinek Garuḍa van a 

zászlaján. Mātṛ-viṣṇut a felirat Bhagavat nagy hívének nevezi (atyanta-Bhagavad-bhakta), a 

négykarú isten neve pedig Janārdana, aki nem lehet más, mint Vāsudeva-Kṛṣṇa.
202

 A 

karnatakai Kadamba dinasztia (i. sz. 345-525) egy 6. századi felirata Hari istenre mint a 

világot teremtő és fenntartó istenre utal.
203

 Cāṅgu-Nārāyaṇa, azaz Nārāyaṇa a Cāṅgun 

(=Garuḍán), úgy tűnik, a nepali Dolaparvata templomában már Mānadeva király i. sz. 464-

ben kelt feliratát megelőzően tisztelet tárgya volt. Különböző feliratokban az isten a 

Puṇyajana nevű démonok üldözője, a három világ tartó oszlopa (vadkan formában), a Madhu 

és Mura démon megölője, a korong, a buzogány, a szarvból készült íj, a Nandaka nevű kard, a 

kauṣṭubha ékszer és a lótuszfüzér hordozója jelzőket viseli.
204

 Madhusūdanának az esős 

évszak négy hónapja alatti alvására utal Viśvavarman i. sz. 423-ból való Gangdhar-i 

felirata.
205

 Több Gupta felirat utal Viṣṇu felébredésének ünnepére, melyet kārttika hónap 

teliholdjakor tartottak, amikor a vaiṣṇavák bőkezű adományokat tettek. A Gangdhar-i felirat 

arról számol be, hogy Viṣṇu egy követője a hét anyaistennő (saptamātṛkā) tiszteletére alapít 

templomot, mely tele van ḍākinīkkal. A felirat azt jelzi, hogy a tantrizmus már az 5. 

században hatással volt a vaiṣṇavizmusra. A Badami-beli korai Cālukyák, akik Viṣṇut 

tisztelték családi istenükként, és több közülük a paramabhāgavata címet viselte, szintén 
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kinyilvánították elkötelezettségüket Kārttikeyának és a Hét Anyának. A Gupta-kor vaiṣṇava 

feliratainak jelentős része földadományt örökít meg templom vagy brāhmaṇák számára. A 

templomi adományok célja a kultuszhoz szükséges dolgok vagy a fenntartási, javítási 

költségek biztosítása, ami azt mutatja, hogy a templomok ebben az időben már jól működő 

intézmények voltak,
206

 s a vaiṣṇava templomok nagyszerűsége is kiviláglik a feliratokból.
207
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3. fejezet: A Vadkan megtestesülés szöveges háttere: kozmogonikus és 

avatāra mítoszok 

A Viṣṇu Varāha
208

 avatārája alapjául szolgáló vadkan mítosz vedikus gyökerekre nyúlik 

vissza. A Varāha-mítosz a Ṛg-veda korától kezdve több fejlődési szakaszon ment keresztül, s 

a purāṇikus korban nyerte el végső formáját. A különböző mítoszváltozatok közös jellemzője, 

hogy valamennyi a Varāha nagy erejére, hatalmára, az élet létfontosságú feltételeihez – 

később a teremtéshez, majd az isteni teremtés létformáihoz – való kapcsolatára világít rá. 

Ebből egyes kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy már a vedikus korban, sőt, talán ezt 

megelőzően léteznie kellett a vedikus árják látókörében egy erős vadkan kultusznak, amely 

előbb kihívást, sőt konkurrenciát jelentett a vedikus vallás istenei számára, majd a 

brāhmaṇikus korszaktól kezdve más helyi kultuszok isteneivel és héroszaival együtt beépült a 

vedikus vallás hinduizmussá formálódó rendszerébe.
209

  

A legkorábbi utalások a Vadkanra a Ṛg-vedában találhatók, mégpedig többféle 

összefüggésben: egyrészt a Marutokkal (viharistenekkel), Rudrával és más istenekkel 

kapcsolatban, másrészt Emuṣaként
210

 az asurák kincsével összefüggésben, harmadrészt Vṛtra 

démonnal kapcsolatban, negyedrészt kozmogóniai szerepben. A felsoroltak mindegyike a Ṛg-

veda késői (I. és X.) könyveiben körvonalazódik. Az első könyv egyes utalásai a Marutokat 

"vasagyarú vadkanoknak",
211

 Rudrát az "ég vadkanjának"
212

 nevezik. A Varāha a 
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későbbiekben esetileg a somával (IX, 97, 7) és Bṛhaspatival (X, 67, 7) kapcsolatban is 

előfordul. A többi utalás alapvetően két fő csoportra osztható: az egyik, ahol a Vadkant Indra 

megöli, a másik, ahol a föld felemelőjeként jelgurāz, enik meg.
213

 Az előbbi típus az, amely 

egy kultuszok közötti konfliktusra enged következtetni, amelyben Indra kultusza került 

összeütközésbe a Varāha kultuszával. A kutatók többsége egyetért abban, hogy a Varāha 

alakja mögött egy eredetileg nem vedikus vagy nem árja kultusz meglétét feltételezhetjük. 

Ennek elegendő bizonyítéka az, hogy a Ṛg-veda mítoszváltozatában a Varāhát maga Indra öli 

meg.
214

 Az már sokkal kevésbé dönthető el a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy vajon a 

vadkan tisztelete egy a vedikus körön kívüli árja kultusz volt-e, vagy pedig a nem-árja 

őslakosság kultuszai közé tartozott. Mint látni fogjuk, a vadkan kultusz az indoeurópai és a 

nem indoeurópai népek mitológiáiban egyaránt igen elterjedt, így ezen az alapon nem 

dönthető el a kérdés. Úgy vélem, akár az is elképzelhető, hogy az indiai szubkontinensre 

betelepülő indoárják (vagy valamely csoportjuk) hagyományában és a helyben talált lakosság 

vallásosságában egyaránt ismert volt a vadkan-kultusz. Akárhogy is, az mindenesetre 

feltételezhető, hogy a vedikus és a vadkan kultusz megbékélése korán megtörtént, s ez, mint 

látni fogjuk, a Ṛg-veda X. könyvében (X. 86) tetten is érhető. A megbékélés hamar beemelte a 

Varāha alakját a vedikus pantheonba, lehetővé téve azt is, hogy egyes himnuszokban már 

pozitív szerepben tűnjön fel.  

A Ṛg-veda I. 61, 7
215

 és VIII. 77, 10
216

 himnuszok szerint Viṣṇu elvitt száz bivalyt és tejben 

főtt rizst, amit az Emuṣának nevezett Varāha őrzött, vagy legalábbis valami köze volt hozzá; 

                                                                                                                                                         
"No hymn was ever known like this aforetime which Gotama sang forth for you, O Maruts, 

What time upon your golden wheels he saw you, wild boars rushing about with tusks of iron." 

http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv01088.htm 
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 Ṛg-veda I. 114, 5. 

213
 Shah, U. P. 1959:49 

214
 Megjegyzendő a pontosság kedvéért, hogy a Ṛg-veda istenekhez szóló himnuszok gyűjteménye, és mint 

ilyen, nem tartalmaz mítoszokat, csupán utalásokat mítoszokra. Emiatt ezek a mítosz-csírák rendkívül 

homályosak, enigmatikusak. Ahogy haladunk előre az időben és a vallási irodalomban, úgy lesz a mítoszok 

elbeszélése egyre kerekebb, világosabb. 

215
 "asyedu mātuḥ savaneṣu sadyo mahaḥ pituṃ papivāñcārvannā |  

muṣāyad viṣṇuḥ pacataṃ sahīyān vidhyad varāhantiro adrimastā ||" http://www.sacred-

texts.com/hin/rvsan/rv01061.htm.  

"As soon as, at libations of his mother, great Viṣṇu had drunk up the draught, he plundered. 

The dainty cates, the cooked mess; but One stronger transfixed the wild boar, shooting through the mountain." 

http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv01061.htm 
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Indra pedig megölte a hegy túloldalán tartózkodó Emuṣát. Sāyaṇa a Ṛg-veda I. 61-hez fűzött 

kommentárjában a Varāhát képletesen, felhőként értelmezi;
217

 Yāska (Nirukta 5, 4) szerint a 

Varāha a vadkant is és a felhőt is jelenti.
218

 Más himnuszban (I. 121, 11)
219

 a Vadkan azonos 

Vṛtrával, aki a vizeken fekszik és alszik. A Ṛg-vedában tehát már megjelenik Varāha és a 

vizek kapcsolata. Vṛtra, aki a vizeket "tartja fogva", a vedikus mitológiában a felhők 

megszemélyesítője;
220

 Varāha, vele azonosítva, ugyanazt a természeti jelenséget képviseli. 

Varāhának az égi vizeket hordozó felhővel való asszociációját a felhők formája és a Vadkan 

alakja közötti hasonlóság is elősegíthette. Ennél azonban többről lehet szó; a vizeken fekvő 

Vṛtra-Varāha az ősvizekkel van kapcsolatban,
221

 s a vizeken fekvő kígyó vagy sárkánykígyó 

képe nézetem szerint a későbbi mitológia ősvizeken nyugvó óriáskígyójának (Ananta, Śeṣa) 

képét vetíti előre.  

A Varāha megölésének motívuma a tizedik könyvben (X. 99) ismét felbukkan. A Ṛg-veda X. 

86 himnuszban utalás történik egy bizonyos Vṛṣākapira, aki elveszi Indrától a soma áldozatot, 

ami miatt viszály támad Indra felesége, Indrāṇī és Vṛṣākapi között. Indra azon buzgólkodik, 

hogy elsimítsa a feszültséget, s ez végül sikerül is neki. U. P. Shah meggyőzően érvel 

amellett, hogy – szemben más vélekedéssel – Vṛṣākapinak nincs köze Hanumānhoz, hanem a 

név egy thériomorf istenség nem-vedikus vagy nem-árja kultuszát takarja, amely elég erős 

volt ahhoz, hogy a korai vedikus korban megkérdőjelezze Indra hatalmát, de amelynek az 

Indra kultuszával való összebékítése, e himnusz által igazolhatóan, annak keletkezését 

megelőzte, tehát a Ṛg-veda késői rétege keletkezésének idejére már megtörtént.
222

 Továbbra is 
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 "viśvet tā viṣṇurābharadurukramastveṣitaḥ |  

śataṃ mahiṣān kṣīrapākamodanaṃ varāhamindra emuṣam ||" http://www.sacred-

texts.com/hin/rvsan/rv08077.htm  
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 Például: "tiraḥ prāptaḥ san varāhaṃ meghaṃ vighyat |" 

218
 "Varāho megho bhavati varāhāraḥ |" Idézi: Desai, K. 1973:71 

219
 "The mighty Heaven and Earth, those bright expanses that have no wheels, joyed, Indra, at thine exploit. 

Vṛtra, the boar who lay amid the waters, to sleep thou sentest with thy mighty thunder." http://www.sacred-

texts.com/hin/rigveda/rv01121.htm 

"anu tvā mahī pājasī acakre dyāvākṣāmā madatāmindra karman |  

tvaṃ vṛtramāśayānaṃ sirāsu maho vajreṇa siṣvapovarāhum ||" http://www.sacred-

texts.com/hin/rvsan/rv01121.htm 
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kérdés azonban, hogy ki az a Vṛṣākapi. Shah a Mahābhārata egy szöveghelyéből kiindulva
223

 

azt is meggyőzően bizonyítja, hogy Vṛṣākapi Varāhával azonos. Az idézett hely szerint 

Vṛṣākapi a dharma a "legjobb Varāha" képében. Valamivel lejjebb (XII. 330, 27) azt is 

megtudjuk, hogy a Varāhának egy szarva van (ekaśṛṅga 'egyszarvú'). A Vṛṣākapi=Varāha 

hagyományt a Harivaṃśa (3, 34, 48) és a vele szinte szó szerint egyező Matsya-purāṇa (248, 

62-79) is megerősíti, tehát Vṛṣākapit és a Varāhát, legalábbis a Gupta-korban még 

bizonyosan, azonosnak tekintették.
224

 Az ekaśṛṅga aspektussal kapcsolatban Shah azon az 

állásponton van, hogy az egyszarvú állat leírása alapján a rinocéroszra, talán annak egy mára 

kihalt fajtájára lehet gondolni, illetve arra, hogy a varāha szót eredetileg mind a rinocéroszra, 

mind a vadkanra használhatták, s jelentése csak később szűkült le a vadkanra. Sőt, Shah 

szerint az sem kizárt, hogy a Varāha mítosz és a Varāha avatāra varāhája eredetileg 

rinocérosz volt, mivel a Mahābhārata a Bhagavatot mint Varāhát az ekaśṛṅga és a trikakud 

'három csúcsú' vagy 'három szarvú' jelzőkkel írja le, amelyek a rinocéroszra illenek, a 

vadkanra viszont a legkevésbé sem.
225

 Véleményem szerint egyáltalán nem kizárt a kétféle 

állat egybemosása vagy a nevük körüli bizonytalanság, már csak azért sem, mert a két 

állatfajnak a mérete ha nem is, de a habitusa sok tekintetben hasonlít egymásra. Mindkettő 

erős állat, csörtet az erdőben, túrja és ezzel termékennyé teszi a talajt, és nagy nemzőerővel 

bír. E valós tulajdonságaiknak megfelelően mitológiai szerepük is hasonló, és rendszerint a 

termékenységgel kapcsolatos. A többféle rinocéroszfajta közül az indiai szubkontinensen az 

indiai rinocérosz (Rhinoceros unicornis) volt egykor a legelterjedtebb. Ma már szinte 

kizárólag Nepalban és Északkelet-Indiában él, de valaha Pakisztántól Burmáig honos volt. 

Ennek a fajtának, mint a nevéből is látszik, egy szarva van, ami megfelel az ekaśṛṅga 

jelzőnek. Színe viszont ezüstös barna, amiről nézetem szerint eldönthetetlen, hogy megfelel-e 

a Ṛg-veda X. 86 himnuszban Vṛṣākapi leírásának, amely sárgásbarna vagy fakó barna állatról 

szól (harito mṛgaḥ).  

 Varāha színével kapcsolatban még egy szempontot érdemes felvetni. Többféle kontextusban 

találkozunk az irodalomban a fehér Vadkannal (Śveta-varāha). A purāṇikus időelmélet szerint 
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 "vṛṣo hi bhagavān dharmaḥ khyāto lokeṣu bhārata 

naighantuka padākhyātaṃ viddhi māṃ vṛṣam uttamam. 

kapir varāhaḥ śreṣṭhaś ca dharmaś ca vṛṣa ucyate 

tasmād vṛṣākapiṃ prāha kaśyapo māṃ prajāpatiḥ" Mahābhārata XII. 330, 23-24. The Mahabharata 1893–
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jelenleg a fehér vadkan világkorszakát (Śveta-vārāha-kalpa) éljük. Budhaguptának az előző 

fejezetben említett felirata az 5. század végén a Śvetamukhasvāmin és Kokāmukhasvāmin 

nevű istenekről beszél, akikkel kapcsolatban bebizonyosodott, hogy mindkettő a Varāha 

avatārát jelenti, s akiknek a temploma Nepalban a Varāhachatra (=Varāha-kṣetra) nevű 

helyen állt a Himalájában. Ezek a források – különösen az utóbbi – arra utal, hogy a 

Varāhának talán többféle változata lehetett, közöttük egy fehér variáns. Nem kívánom azt 

felvetni, hogy az indiai szövegek Śveta-varāhája esetleg a fehér rinocéroszra utal, egyrészt 

mivel nem bizonyított, hogy a fehér rinocérosz (Ceratotherium simum) két alfaja közül a 

kérdéses korszakban bármelyik honos lett volna Észak-Indiában, másrészt mivel ennek a 

fajnak a színe valójában palaszürke, s tudományos körökben vita van arról, hogy maga az 

elnevezés nem csupán egy téves fordításra visszavezethető félreértés-e. Ugyanakkor a színek 

megítélésével kapcsolatban érdemes figyelembe kell venni, hogy India trópusi éghajlatán az 

erős napsugárzás miatt a fénytörés és emiatt a színek érzékelése egészen más, mint példának 

okáért kontinentális éghajlati viszonyaink között, azaz a fehérként leírt szín nem biztos, hogy 

valójában fehér volt, hanem lehetett valamely más, fehérként érzékelt szín is.
226

 Mindezzel 

csupán azt kívántam jelezni, hogy egy-egy állatfaj azonosítása a régi szövegek alapján sok 

esetben nehézségekbe ütközhet, s így van ez a varāha esetében is. Azt sem tarthatjuk 

kizártnak, hogy ugyanazzal a szóval nem mindig ugyanazt az állatot jelölték a szövegek, vagy 

hogy a śveta varāha más fajhoz tartozott, mint a varāha.  

Ami a Varāha ábrázolásokat illeti, a faji hovatartozás kérdése nem merül fel, mert mind a 

thériomorf, mind az embertestű, állatfejű ábrázolás esetében egyértelműen vadkanról van szó. 

Shah rinocérosszal kapcsolatos eszmefuttatásának ugyanakkor van egy a Varāha legkorábbi 

thériomorf ábrázolását (Eran, Madhya Pradesh) érintő ikonográfiai vonatkozása, melyre 

érdemes kitérni. Eszerint az állat hátán látható kitüremkedés a rinocérosz szarvának lenne a 

megjelenítése. A – nyilván jobb híján – púpnak nevezett ikonográfiai jelenség jelentésére a 

későbbiek során részletesen kitérek, itt csak annyit kívánok megjegyezni, hogy az a vadkan 

esetében anatómiailag valóban teljesen inadekvát, hiszen a vadkannak semmiféle 

kitüremkedése nincs a nyaka mögött, azonban az is biztos, hogy a rinocérosz szarva (sem az 
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 Aki járt Indiában a forró évszakban, s esetleg fotózni is próbált, megtapasztalhatta, hogy az erős 

napsugárzásban fehéren izzanak a tárgyak, és a színek szinte törlődnek. Ezt a bárki által megszerezhető 

tapasztalatot a művész szemével is megerősíti a színelmélet iránt is érdeklődő Sass Brunner Erzsébet. A 

Magyarországról elszármazott festőnő éppen a fénytörés miatti színérzékelés különbségeire hívja fel egyik 

levelében a művészettörténész, kritikus, festő Lyka Károly figyelmét. "...az indiai fényverődéssel is sokat 

foglalkozom – a levegőrezgés, szinte árnyék nélküli fényben úszás, komoly és szép probléma. ... felold, felbont 

minden színt, összpontosít és egyesít." (Bethlenfalvy G. 1989:5) 
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egyik, sem a másik) nem a nyaka mögött található, valamint a formája is egészen más, tehát 

nem tartom lehetségesnek azt az ábrázoláson látható jelenséggel azonosítani. Kétségkívül 

igaz, hogy a rinocérosz nyaka mögött van egyfajta púp, melyet bekalkulálva a trikakud jelző 

is értelmet nyerne (két szarv + egy púp), ez azonban véleményem szerint hipotézisnek sem 

eléggé alátámasztott, továbbá a varāha ábrázolások minden egyéb sajátossága vadkanra utal.  

Visszatérve a Ṛg-veda I. 61, 7 és VIII. 77, 10 himnuszaira, az értelmezésben segítségünkre 

lehet a későbbi vedikus irodalom, ahol ugyanennek a mítosznak a továbbfejlesztett változata 

több helyen előfordul. A Taittirīya-saṃhitāban (6, 2, 4, 2)
227

 azt olvassuk, hogy az áldozat 

elment az istenektől, s Viṣṇu alakjában (viṣṇū rūpaṃ kṛtvā) a földre ment. Az istenek kezeiket 

összetéve keresik. Indra közli, hogy ő az "erősségben (vagy: nehezen megközelíthető helyen, 

durgā) megölő", Viṣṇu pedig, hogy ő az "erősségből elhozó", majd hozzáteszi, hogy a 

"kincset elrabló Varāha " (varāho’yaṃ vāmamoṣaḥ) a hét hegyen túl őrzi az asurák javait 

(vedyamasurāṇāṃ bibharti), és kéri Indrát, hogy ölje meg. Indra a hét hegyet egy kusafű-

csomóval átszúrva (vagy: kettéhasítva, bhittvā) megteszi, és megkéri Viṣṇut, hogy hozza el a 

Varāhát. Akkor (Viṣṇu), az áldozat, "elvitte nekik mint áldozatot" (tamebhyo yajña eva 

yajñamā’harad). Így nyerték el (az istenek) az asurák vagyonát. A következő bekezdésekben 

arról van szó, hogy az istenek elnyerték azt a földet, ami korábban az asuráké volt.
228

 

„Az áldozat az istenektől elment, Viṣṇu alakját felvéve a földre ment. Az istenek  

kezeiket összetéve keresték. Indra elment felette. 

Szólt: „Ki ez, aki elment énfelettem? 

„Én az erősségben megölő vagyok.” „Na és te ki vagy?” 

„Én az erősségből elhozó vagyok.” 

Szólt: „Bizony téged neveznek erősségben megölőnek. Ez a kincset elrabló Vadkan a  

hét hegyen túl az aszurák vagyonát tartja, ami megszerzendő. Öld meg, ha te vagy az  

erősségben megölő!” 

Egy kusafű-csomót kihúzva, a hét hegyet átszúrva, megölte. 

Szólt:„Erősségből elhozónak neveznek. Hozd el!” 

Elhozta hát ezeknek áldozatként az áldozatot. Így megszerezték az aszurák vagyonát,  
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ami megszerzendő volt.
229

 

(Taittirīya-saṃhitā 6, 2, 4, 2. A szerző fordítása) 

További verziók találhatók a Maitrāyaṇīya-saṃhitā (III, 8, 3) és a Kāṭhaka-saṃhitā (25, 2) 

egy-egy szöveghelyén. A Varāha neve mindkét műben Emuṣa. A Maitrāyaṇīya- és a 

Kāṭhaka-saṃhitā nem említi név szerint Viṣṇut. A Maitrāyaṇīya változata arról beszél, hogy 

az Āmukha
230

 nevű Vadkan a kőből épült huszonegy erősségen túl (purāṃ pāre) van; abban 

van az asurák értékes vagyona (tasminnasurāṇāṃ vasu vāmamantas). A Kāṭhaka-saṃhitā 

verziójában a Varāha neve Emuṣa. 

Ebben a mítoszban az asurák, bárkit jelöljön is ez a terminus közelebbről, világosan a vedikus 

körön kívül, a vedikus istenek ellenségeiként jelennek meg. Indra megöli az ellenség 

képviselőjét, akinél az általuk birtokolt "kincs", "vagyon", "tejben főtt rizs" van, Viṣṇu pedig, 

az áldozat, biztosítja, hogy mindez a (vedikus) istenek számára álljon rendelkezésre. 

Fontosnak tartom, hogy Viṣṇu – mint a fenti szövegben láttuk – Indra utasítására az 

isteneknek felajánlott áldozatként hozza el az asuráktól az áldozatot, azaz a Varāhát. A 

Varāhánál (a Maitrāyaṇīyában: benne) van a "kincs", a "vagyon", a "tejben főtt rizs" (vāma, 

vedya, odana) – az utóbbi talán már itt amṛta jelentésben
231

 – , tehát mindaz, ami az 

áldozathoz felajánlásként szükséges, vagy az áldozat révén elnyerhető: értékes tárgyak, 

vagyon, ambrózia. Úgy tűnik, hogy itt is, mint a Ṛg-veda X. 86 himnuszában, arról van szó, 

hogy az áldozatot az asurák thériomorf istenének, a Varāhának mutatják be, s tőle kell azt 

visszaszerezni. Indra és Viṣṇu, akik itt is közös erővel cselekszenek, visszaszerzik az 

áldozatot, és megszerzik, bár megölve, a Varāhát. A Kāṭhaka-saṃhitā (25, 2)
232

 szövege 

megerősíti, hogy az istenek (deva) és az asurák között az áldozatért folyó vetélkedésről van 

szó (devāśca vā asurāśca yajñe saṃyattā āsan).  
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 "yajño devebhyo nilāyata viṣṇū rūpaṃ kṛtvā sa pṛthivīṃ prāviśattaṃ devā hastāntsaṃrabhyaicchannamindra 

uparyuparyatyakrāmathsobravītko mā’yamuparyuparyatyakramidityahaṃ durge hantetyatha kastvamityahaṃ 

durgādāharteti sobravīddurge vai hantā’vocathā varāho’yaṃ vāmamoṣaḥ║21║saptānāṃ girīṇāṃ 

parastādvittaṃ vedyamasurāṇāṃ bibharti taṃ jahi yadi durge hantā’sīti sa darbhapuñjīlamudvṛhya sapta 

girīnbhittvā tamahaṃthso’bravīddurgādvā āhartā’vocathā etamāhareti tamebhyo yajña eva 

yajñamā’haradyattadvittaṃ vedyamasurāṇāmavindanta tadekaṃ vedyai veditvamasurāṇām║22║" Taittirīya-
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fordításban közli Keith, A. B. 1967 (1914):505. 
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A Varāha és a Föld kapcsolatára az első utalás az Atharva-vedában (XII. 1, 48), az 

úgynevezett Föld-himnuszban (Bhūmi-sūkta) található, ahol a föld az emberiség hibáitól 

terhelten jelenik meg.
233

  

„Oktalant hordozó, bölcset hordó, jónak, rossznak lakhelyét
234

 viselő, 

A vadkannal egyesülő föld megnyílik a[z őt] viselőssé tevő erdei állat számára.”  

(Atharva-veda XII. 1, 48. A szerző fordítása) 

Ebben a szövegben a Varāha nem Emuṣa, hanem sūkara
235

 'vaddisznó', amelynek első tagja 

értelmezhető hangutánzó szóként – az irodalomban ezt az értelmezést részesíti előnyben –, s 

akkor a név jelentése 'sū hangot adó', azaz kb. 'szuszogó' vagy valamiféle orron kifújt hangot 

hallató, vagy pedig állhat 'viselősséget létrehozó', 'viselőssé tevő' értelemben.
236

 

Fordításomban az utóbbi jelentést vettem figyelembe, mert különösen jól illik a direkt 

termékenységi értelmezés kontextusába, másrészt indoeurópai nyelvi megfelelői etimológiai 

alátámasztását adják az indoeurópai mitológiáknak és néprajznak a vadkan termékenységi 

szerepére vonatkozó, számos hasonlóságot mutató adatait (lásd alább).  

Az egyes szerzők mindazonáltal nem értenek egyet abban, hogy a Varāha és a sūkara azonos-

e, s hogy mit kell érteni az alatt, hogy a föld megnyílik (vijihīte) a sūkara számára.
237

 A 

Varāha=felhő elmélet hívei úgy látják, hogy a vers akkor értelmezhető, ha a Varāhát felhőnek 

fordítjuk. Akkor a fordítás olyaténképpen hangzana, hogy "a föld, egyetértésben a felhővel, 
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(gabonát?) nyújt a vaddisznó és az állatok számára." Vagyis, ezt úgy kellene érteni, hogy a 

föld gabonát és gazdagságot ad az embereknek a Varāha segítségével; emiatt "természetes, 

hogy a gazdagság védelmezőjének vagy támogatójának nevezik."
238

 Meglepő számomra, 

hogy ez a magyarázat bárki számára úgy tűnhet, mint ami jobban megvilágítja a vers értelmét, 

továbbá véleményem szerint a szöveggel sem egyeztethető össze. Bár általában a Varāha és a 

felhő kapcsolatát nem tartom kizárandónak (lásd fentebb), azonban ezen a szöveghelyen 

világosan nem erről van szó, és a Varāha mint felhő csak igen erőltetett módon illeszthető a 

képbe. Nem beszélve arról, hogy az elmélet hívei maguk sem tudják megmondani, hogy 

ebben a verzióban mit is adna a föld? Kétségkívül persze költőibb így a kép, mint amiről 

valójában szó van. A Varāha és a sūkara (valamint a mṛga) nézetem szerint azonos. Indiai 

szövegekben az egyazon dologra vonatkozó különböző nevek, megjelölések, szinonimák 

alkalmazása gyakori, és nem csak a kommentár irodalomban előforduló jelenség; olyan 

esetről sokkal kevésbé tudunk, hogy egy mellérendelő szerkezetben az "és" kötőszó 

elmaradna (sūkarāya mṛgāya). Ami a vijihīte jelentését illeti, véleményem szerint a szó 

elsődleges jelentése – 'megnyílik' – konkrét és kézenfekvő értelmezésre ad módot, mégpedig 

két szinten, mivel a föld kettős értelemben is megnyílik a Varāha számára. Egyrészt értendő 

alatta a talaj, melyet a vadkan felhasít az agyarával, s ezzel, miként a szántás, termékennyé 

teszi azt, másrészt a mezőgazdasági termékenységgel szorosan összefüggő szexuális 

jelképrendszerben értelmezve a Varāha mint aktív, behatoló férfi számára nyílik meg a föld 

mint passzív, elszenvedő női princípium, s a kettő egyesülése, szexuális aktusa biztosítja a 

termékenységet. Valójában ez utóbbi is meglehetősen konkrét értelmezési szint, hiszen 

számos adat van arra, hogy a földművelő társadalmakban, így Indiában is a termés 

biztosítására bevett módszerként alkalmazták a termékenységi varázslást, melynek elsődleges 

eszköze az ilyen rítusok során alkalmazott szexuális aktus volt.  

E helyen kell szót ejtenem arról, hogy a vadkan számos, indoeurópai és nem indoeurópai 

mitológiában ismert, s jól ismert habitusa miatt – hogy ti. túrja a földet – szinte egyöntetűen a 

föld termékenységéhez, s ezen keresztül a mezőgazdasághoz van köze. Azt lehet mondani, 

hogy a vadkan a földműves állata; ami nem zárja ki azt, hogy – például a közép- és észak-

európai népeknél – a földet túró vadkant a viharfelhőkben és ciklonokban is meglássák.
239

 Ez 

egyben válasz az indiai dilemmára is, mert megmutatja, hogy a kétféle szerep jól megfér 

egymással. A vadkan szerepére más mitológiákban álljon itt néhány példa, a teljesség igénye 
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nélkül.
240

 A görög mitológiában a vadkan elsősorban Dionüszosz és Démétér számára szent, 

akik maguk is a mezőgazdasággal állnak kapcsolatban. A rómaiaknál az aratási és házassági 

rítusokkal kapcsolatban adatolt a vadkan áldozása. A skandináv mitológiában a vadkannak a 

gabonaszellemhez van köze. Megvilágító erejű a germán folklórnak az a Grimm által 

feljegyzett hagyománya, hogy a föld túrása révén a vadkan tanította meg az embert a szántás 

művészetére.
241

 A vadkan túrását tehát a szántáshoz hasonlónak, sőt a szántás példájának 

látták, melyet az ember utánzott. A vadkannal kapcsolatos folklór azt mutatja, hogy – 

különösen egyes indoeurópai népek – abban, ahogyan a vadkan-agyar (majd az ásóbot, 

később az eke) felhasítja a földet, a szexuális aktus analógiáját látták; számos példa van arra, 

hogy a szántást kohabitációnak tekintették. A földművelés és az emberi reprodukciós 

tevékenység párhuzamba állítása indiai nyelvi példákkal is alátámasztható, például a szkt. 

kṣetra jelentése 'föld', 'talaj', valamint 'termékeny méh', 'feleség'; a lāṅgala jelentése 'eke' és 

'hímvessző'.
242

 Az utóbbi esetben az asszociáció alapja a földműveléshez kezdetben használt 

ásóbot, de a hímvessző egyéb elnevezései is gyakran erednek "bunkó", "bot", "szár", "hegyes 

tárgy" jelentésű szavakból, s a szexuális aktus kifejezésére pedig gyakoriak az eredetileg 

döfést, szúrást, horzsolást, karcolást jelentő szavak. A potra 'vaddisznó ormánya' és 'ekevas' 

jelentésű szó mutatja, hogy a vadkan túrását megművelő, megtermékenyítő, nemző 

tevékenységnek tekintették. Gonda hoz még egy érdekes példát: az indiai muriák (a gondok 

egy Chhattisgarhban élő alkasztja) a mennydörgést ma is "magnak" nevezik; más népek 

folklórjából is vannak adatok arra, hogy a villámlást és a dörgést a föld 

megtermékenyítésében közrejátszó tényezőnek tekintették.
243

 Ez figyelemre méltó abból a 

szempontból is, hogy a Varāhát a sötét viharfellegekkel is kapcsolatba hozták, s későbbi 

mitológiai megjelenéseikor hangját mindannyiszor a viharfelhők morajlásához, dörgéséhez 

hasonlónak írják le. Az indiai folklórban a disznó és a vadkan előfordulásai közül szintén J. 

Gonda közöl néhányat;
244

 figyelemre méltó, hogy minden példája közép-indiai. A közép-

indiai gondok Busa Deo nevű istenüknek, a közép-indiai hinduk pedig Bhainsāsurnak, a 

bivalydémonnak – aki, bár hindu kultusz tárgya, mégsem tűnik közelebb állónak a vedikus 

hagyományhoz, mint a gondok Busa Deója – disznót áldoznak a termés védelme végett. 
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Disznóval kapcsolatos rítusaik vannak a rádzs gondoknak és a széma nágáknak, a khariák 

pedig egy Ghorea nevű vadkan istent tisztelnek. 

A Bhūmi-sūkta himnusz asszociációi tehát messze vezetnek, s ez jól mutatja, hogy a vedikus 

irodalomnak ez a rétege spekulációiban a brāhmaṇikus irodalommal rokon, mert csírájában 

már tartalmazza a Varāha-mítosz egyes elemeit, nevezetesen a Varāhának a földdel való 

kapcsolatát, melyet a brāhmaṇikus saṃhitāk és az āraṇyakák fejtenek ki részletesen.  

A Śatapatha-brāhmaṇa (XIV. 1, 2, 11)
245

 szerint a Föld (pṛthivī) kezdetben csupán arasznyi 

volt (prādeśamātrī). Egy Vadkan felszakította és magával vitte.
246

 A Vadkan, akinek a neve 

Emuṣa, felemelte; ez Prajāpati volt, az ő (a Föld) férje, és ő pedig Prajāpati párja, Prajāpati 

kedves lakhelye. Megjelenik tehát a föld felemelésének motívuma, azonban nincs 

összefüggésben Viṣṇuval; Prajāpati, a teremtő az, aki Vadkan alakjában ezt a tettet 

végrehajtja. A Vadkan pedig, akinek a neve – Emuṣa – nem hagy kétséget afelől, hogy azonos 

az asurák kincsét őrző Varāhával, nyilvánvalóan a Föld férje (patiḥ) – vagyis az, aki 

megtermékenyíti. A Taittirīya-āraṇyaka (X. 1, 8)
247

 szerint a Földet (bhūmir) egy százkarú 

fekete vadkan (varāheṇa kṛṣṇena śatabāhunā) emelte fel. A Taittirīya-saṃhitā (VII. 1, 5, 

1)
248

 verziója szerint Prajāpati mint Vāyu – Szél – mozog az ősvizekben (salilam), majd 

Vadkan alakjában felhozza a Földet, majd Viśvakarmanná – a vedikus mitológia démiurgosz-

teremtő istenévé – válva szétdörzsöli vagy elsimítja (vyamārṭa), s így lesz az Pṛthivī 

('kiterjedt').
249

  

"Ez [a világegyetem] kezdetben áradó víz volt. Ebben Prajāpati Vāyuvá válva  

mozgott. Meglátta ezt [a Földet]. Vadkanná válva elhozta. Viśvakarmanná válva  

szétdörzsölte. Ő kiterjedt, ő lett a Föld.” 

(Taittirīya-saṃhitā VII.1, 5, 1. A szerző fordítása) 
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Vélhetnénk Gondával, hogy a Föld kiterjedése a "szélesség" eszméjére, az emberiség 

lakhelyévé válására utal,
250

 ami a mítoszokban jól nyomon követhetően végső soron a 

teremtés célja, ám véleményem szerint a "szétdörzsölés" közvetlen jelentése a szexuális aktus 

(vö. a fentebb említett szóhasználatokkal); a szétdörzsölés, mint tipikus vedikus teremtő 

aktus, s az ennek következtében történő növekedés,  ismét a föld megtermékenyítésére utal. A 

szöveg folytatása megerősíti ezt az értelmezést, mert a következő mondatban megtudjuk, 

hogy Prajāpati erőfeszítést tett benne (ti. a Földben), s létrehozta a Vasukat, Rudrákat, 

Ādityákat. A Kapiṣṭhala-kaṭha-saṃhitā (VI. 7)
251

 mítoszváltozata is megerősíti azt az 

interpretációt, hogy a Föld megtermékenyítéséről van szó. Az aktust a Vadkan földbe túró 

ormánya jelképezi, s a Vadkan pofája az a középpont, ahonnan a Föld kiterjed. Ebben a 

változatban a Vadkan Prajāpatinak, a teremtőnek egy formája. 

„Áradat volt. Prajāpati Vadkanná válva lebukott a vízbe, és felhozott annyi sarat,  

amennyi a pofája kiterjedése. Az [a sár] lett ezzé [a földdé].” 

(Kapiṣṭhala-kaṭha-saṃhitā VI. 7. A szerző fordítása) 

Amint azt fentebb kiindulópontként jeleztem, majd a vizsgált szövegek révén megmutattam, a 

korai – vedikus és brāhmaṇikus – mitológiában az Emuṣa Varāhával kapcsolatos mítoszok 

kétfélék: az egyikben a Varāha az asurák bivalyainak és értékes tárgyainak őrzője, akit Indra 

megöl, a másikban a föld felemelőjeként és megtermékenyítőjeként kozmogóniai szerepe van. 

A két mítosz közötti nagy eltérés miatt egyes kutatók, elsősorban Kuiper, megkérdőjelezték, 

hogy ugyanarról az Emuṣa Varāháról lenne szó. Úgy vélem, Gondával érthetünk egyet, aki 

szerint ugyanazzal a nagyhatalmú lénnyel állunk szemben.
252

 Ő ezt kissé körülményesen és 

nem elég világosan úgy magyarázza, hogy a Vadkan az "életpotenciálokat tartalmazó 

szubsztancia őrzője", s ennek tulajdonítható fontos szerepe az indiai vallási gondolkodás 

legrégibb időszakában, amit mindkét mítosz bizonyít. Véleményem szerint a kulcs az áldozat. 

A Ṛg-veda himnuszok nagyon homályosan fogalmaznak, hiszen a Ṛg-veda nem tartalmaz 

mítoszokat, csak utalásokat mítoszokra. A brāhmaṇák a rítuálé mellékszálaiként már 

közölnek mítoszokat, vagy inkább mítoszok nagyon tömören, sokszor enigmatikusan 

megfogalmazott magvát, amelyekből azonban kiderül a Vadkan kapcsolata az áldozattal: 

Viṣṇu segíti Indrát, hogy az asuráktól (a brāhmaṇikus korban már démonok) visszaszerezze 
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az áldozati vadkant. A mítoszt a maga teljességében a purāṇák bontják ki: itt a Vadkan 

egyértelműen azonos az áldozattal. A purāṇákban az asurák kincsét őrző Vadkan már 

egyáltalán nem szerepel, azonban nézetem szerint annak áldozat-mivoltát teljes egészében 

megörökli a kozmogonikus mítosz Földet felemelő Varāhája, akinek itt a neve is áldozati 

vadkan (Yajña-varāha). Láttuk, hogy a vedikus és a brāhmaṇikus korszakban, a Földet 

megmentő Varāha mitológiájának kezdeti stádiumában a Varāha Prajāpatinak, a teremtőnek 

egy formája volt, és Viṣṇuval való kapcsolata teljesen ismeretlen ebben az időszakban. A 

purāṇikus korszakban a Varāha-szimbolizmus alapjául szolgáló elképzelések Viṣṇuhoz való 

asszimilálása éppen a Vadkannak az áldozattal való kapcsolata miatt nem okozhatott 

nehézséget.  

Az eposzok közül a Rāmāyaṇa (II. 110, 7)
253

 a teremtés elbeszélésével kapcsolatban 

mindössze két sorban utal a Varāhára, aki a mélyből felemelte a földet; itt Brahmā az, aki 

Varāha alakját öltötte. A purāṇák elbeszélése e művek szokásos felépítése szerint a világ 

teremtésének leírásával kezdődik. Kétféle teremtést különböztetnek meg a szövegek: eredeti 

vagy elsődleges teremtést (sarga vagy prākṛta-sarga) és a világegyetem pusztulása (vagy 

visszahúzódása) utáni másodlagos teremtést (pratisarga). A teremtés – vagy inkább kozmikus 

evolúció – kezdetén a kozmosz ősállapota létezik, a káosz, a manifesztálatlan (avyakta) 

ősanyag, majd a kozmikus tojásban (brahmāṇḍa) megelevenedő kozmikus ős, a Puruṣa, aki 

magában hordja a világokat és a teremtményeket. Brahmā, a folyamatosan újjászülető 

istenség maga is – valamennyi más lénnyel együtt – a Kozmikus Lény (Virāṭ Puruṣa) 

manifesztációja.
254

 Brahmā egy élete a kozmikus ciklus két fázisa, az elsődleges teremtés és a 

végső visszahúzódás közötti periódussal egyenlő. Az elsődleges teremtésben maga Brahmā 

születik meg a kozmikus tojásban.
255

 A teljes ciklus időtartama megegyezik Brahmā egy 

életének tartamával (mahākalpa), amely 100 Brahmā évből, egy Brahmā-év pedig 360 

Brahmā-napból, azaz 360 kalpából ('eón') áll.
256

 Az elsődleges teremtés ciklusai 

(prākṛtasarga) a mahākalpákkal függnek össze, míg a másodlagos teremtés a kalpák elején 

történik. A jelenlegi kalpát a szövegek kivétel nélkül vārāha-kalpának, a Vadkan kalpájának 

nevezik.
257

 Az elsődleges teremtés leírása a kozmikus tojás létrejöttével végződik, majd 
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254
 Bhāgavata-Purāṇa II. 6, 12–14. The Bhāgavata-Purāṇa 1992 (1976):183 

255
 Biardeau, M. 1981:49 

256
 A kalpa 1000 mahāyugából, egy mahāyuga 12000 istenévből áll. 

257
 Biardeau, M. 1981:11 
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ezután a purāṇák elbeszélése a másodlagos teremtés leírásával folytatódik, melyre egy-egy új 

kalpa – azaz Brahmā-nap – hajnalán kerül sor.
258

 A másodlagos teremtés leírása a 

transzmigráció három világának (trailokya) létrejöttével foglalkozik. Tipikus a Vāyu-purāṇa 

leírása, de az egyes purāṇák elbeszélése között csupán csekély eltérések vannak. 

Ennek megfelelően a teremtéstörténet részeként, melyben a Vadkan áldozati vadkanként 

(Yajña-varāha) szerepel, a Varāha mint a Föld felemelője mítoszát kisebb-nagyobb 

eltérésekkel több purāṇa tartalmazza. A korai keletkezésű (i. sz. 350 körülre datált) Vāyu-

purāṇa (I. 6, 1–11)
259

 elbeszélése szerint a víz a tűzből keletkezett, amikor a Föld elpusztult a 

tűzben és minden alámerült a vízbe. Abban a mérhetetlen óceánban (ekārṇava) minden 

mozgó és mozdulatlan elpusztult; semmi nem volt abban felismerhető. Akkor az ezerszemű, 

ezerlábú, ezerfejű Brahmā, akit Nārāyaṇának neveznek, az érzékekkel felfoghatatlan, aranyló 

színű Puruṣa, azokon a vizeken aludt. Miután egy ezer yuga hosszúságú teljes éjszakát 

eltöltött, Brahmā-természetet vett fel, hogy teremtsen. Brahmā Vāyu alakját felvéve
260

 úgy 

mozgott a vízben, mint szentjánosbogár az esős évszakban. Azután, amikor következtetés 

útján megbizonyosodott afelől, hogy a föld a vizekben alá van merülve, másik testet vett fel, 

mint az előző kalpákban, hogy felemelje a földet. A Nagy Lélek gondolatban (manasā) égi 

alakot (divyaṃ rūpam) gondolt el. Látva, hogy a földet elárasztotta a víz, tanakodott, milyen 

formát vegyen fel, hogy felemelje. Vadkan alakra gondolt, amely remek a vízben való játékok 

céljára (jalakrīḍāsu ruciraṃ). Élőlények által legyőzhetetlen, beszéd-természetű (vāṅ-

maya),
261

 dharmának nevezik. 

A Vāyu-purāṇa elbeszélése itt a Varāha megjelenésének leírásával (I. 6, 12–15) folytatódik. 

Tíz yojana
262

 széles, száz yojana magas volt. Arcszíne sötétkék felhőre hasonlított, hangja 

mint a viharfelhők dörgése. Hatalmas teste akkora volt, mint egy hegy. Íves agyarai fehérek és 

hegyesek. Szemei ragyogóak, mint a villám és a tűz. Fénye mint a napé. Vállai gömbölyűek, 

teltek és szélesek. Járása mint az oroszláné. Hátsója izmos és jól fejlett. Szerencsés jegyekkel 

                                                 
258

 Nincs átvezetés a kozmikus tojás, illetve a világ eredetének a másodlagos teremtés szerinti leírása között. A 

másodlagos teremtés leírásakor Brahmā egy napjának kezdetére helyez minket a történet, a teremtő istenség 

ébredésének, nem pedig a tojás felpattanásának pillanatába (Biardeau, M. 1981:49).  

259
 The Vāyu Purāṇa 1987:42–46 

260
 Vö. Taittirīya-saṃhitā VII. 1, 5, 1 

261
 Vāṅ-maya, 'consisting of speech', 'depending on speech', 'whose essence is speech'. Monier-Williams, M. 

1979 (1899):937. Jelentése az, hogy a Vadkan a Vedával azonos, Vedából való, Veda-lényegű. 

262
 1 yojana 6-15 km 
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bírt. Elbűvölő volt. Felöltve ezt a mérhetetlenül hatalmas Vadkan alakot, Viṣṇu belépett az 

alsó világba (rasātala), hogy felemelje a földet. 

A szöveg következő része (Vāyu-purāṇa I. 6, 16–22)
263

 a Varāha tagjait felelteti meg a 

vedikus áldozat (yajña) különböző részeinek, eszközeinek. Ez a szövegrész más purāṇákban 

is megtalálható,
264

 kisebb-nagyobb eltérésekkel. Az azonosítások alapja az esetek 

többségében valamilyen tényleges hasonlóság, legalábbis a purāṇák szerzői láthatólag 

törekedtek arra, hogy konkrét hasonlóságot találjanak a Vadkan testrészei és a vedikus áldozat 

egyes részei, eszközei, stb. között. Ez az igyekezet hol több, hol kevesebb sikerrel járt, így az 

azonosítások alapjául szolgáló hasonlatok egyes esetekben nyilvánvalóak, más esetekben 

áttételesebbek, olykor kifejezetten nehezen átláthatóak.
265

 A Vadkan lábai a Vedák (veda-

pāda),
266

 agyara az áldozati oszlop (yūpa-daṃṣṭraḥ),
267

 mellkasa a soma-áldozat (kratu-

vakṣāś),
268

 szája a tűzoltár (citī-mukhaḥ),
269

 nyelve Agni (agni-jihvī),
270

 sörtéje kuśa-fű 

(darbha-romā),
271

 feje Brahmā (vagy: varázsmondás) (brahma-śīrṣo); erős aszkézist 

gyakorol; szemei a nappal és az éjszaka (aho-rātrekṣaṇa-dharo),
272

 fül-ékessége a vedāṅga 

(vedāṅga-śruti-bhūṣaṇaḥ),
273

 orra (orrlyuka) olvasztott vaj (ājya-nāsaḥ),
274

 ormánya áldozati 

                                                 
263

 Vāyu-purāṇam 1959:26 

264
 Matsya-purāṇa 248, 67bc-74ab; Brahmāṇḍa-purāṇa, prakriya-pada 5, 9–23; Brahma-purāṇa 213, 33–37; 

Harivaṃśa I, 41, 29–35; III, 34, 34–41; Padma-purāṇa, Sṛṣṭi-khaṇḍa 16, 55–61; Viṣṇudharmottara-purāṇa 1–2, 

3–8; Viṣṇu-smṛti 1, 3–9; Viṣṇu-sahasranāma, Śaṅkara-bhāṣya, a yajñāṅga szóról, 117. śloka, ahol Śaṅkara a 

Harivaṃśa 7. versét idézi. 

265
 Az értelmezést időnként eltérő vagy téves olvasatok is nehezítik. Azonban már a purāṇikus művek 

keletkezésének korában sem lehetett a hasonlatok alapja minden esetben nyilvánvaló; erre mutat az, hogy a 

kevésbé nyilvánvaló azonosítások hajlamosabbak a változásra. Érdekes megfigyelni, hogy a kommentátorok 

(majd később a fordítók) éppolyan buzgalommal magyarázzák a Varāha egyazon testrészének az áldozat két 

vagy több, teljesen eltérő részével való azonosítását. A későbbi (középkori) vallási irodalomban szemmel 

láthatóan lanyhul is majd az azonosítások fizikai alapját kereső igyekezet. 

266
 A hasonlat alapja valószínűleg a négyes szám. 

267
 Mert alakja hasonló az ívesen hajló yūpáéhoz. 

268
 A Matsya-purāṇában fogai a soma-áldozatok (kratu-dantaḥ). Agrawala, V. S. 1963a:206  

269
 A tűzoltár (citī) téglából épül, és széles, tátongó nyílása van. 

270
 Agni már a Ṛg-vedában az istenek nyelve, amely által az áldozatban felajánlott ételt elfogyasztják. 

271
 Az oltáron szétterített kuśa-fű a Vadkan borzas sörtéjéhez hasonlít. 

272
 Aho-rātra ‘nappal és éjszaka’, Sūrya és Candra iker szimbólumai; megszokott összehasonlítás az istenség 

egyetemes (virāt) formájának szemeivel. 

273
 Hat vedāṅga van, így ez nem lehet az összehasonlítás alapja. Nanda Paṇḍita szerint két kuśafű-csomóról van 

szó, mellyel az áldozati oltárt (vedi) söprik. Nanda Paṇḍita kommentárja, Agrawala, V. S. 1963a:206 

274
 Bizonyos áldozatok esetében kétszer történik vajhintés a tűzbe (aghara). Továbbá az orrlyuk a prāṇa 

székhelye, amely Agni egy másik formája, Agni pedig azonos a tisztított vajjal (ghṛta). 
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kanál (sruva-tuṇḍaḥ),
275

 hangja sāmaének-mormolás (sāma-ghoṣa-svano). Az igazság és a 

törvény megtestesítője (satya-dharma-mayaḥ),
276

 erényben és bátorságban rendíthetetlen 

(dharma-vikrama-saṃsthitaḥ), engesztelő szertartásban (prāyaścitta) elfoglalt, rettenetes, 

térde az áldozati állat (paśu-jānur),
277

 roppant megjelenésű (mahā-kṛtiḥ). Bele a soma-ének 

(udgātrantro),
278

 hímtagja a vajáldozat (homa-liṅgaḥ);
279

 magja az (áldozat) helye (sthāna-

vījī),
280

 nagy gyógynövény (mahauṣadhiḥ),
281

 belső lelke az áldozati oltár (vedyantarātmā); 

csípője a varázsmondás (mantra-sphig), vére a tisztított vajjal kevert soma (ājya-spṛk-soma-

śoṇitaḥ); válla a Veda (veda-skandho),
282

 szaga az égőáldozat (havir-gandho), mozgása a 

devák és az atyák tiszteletére bemutatott szertartások (havya-kavyātivegavān),
283

 törzse a 

                                                 
275

 Az áldozati kanál (śruva) mindkét végén egy-egy kerek mélyedés található. 

276
 Egy más szintű értelmezés szerint a satya a középpontból vezérelt mozgás princípiuma, ilyen központ Sūrya 

és maga a yajña is. A purāṇák más helyen is Dharmának nevezik a Vadkan avatārát (Agrawala, V. S. 

1963:228–229) 

277
 Agrawala szerint a hasonlat alapja az lehet, hogy ahogyan a Vadkan térdízülete behajlik, úgy törik az áldozati 

állat csontja az ütések alatt (Agrawala, V. S. 1963a:216). Agrawala magyarázatai Naṇḍa Paṇḍita kommentárját 

és Nīlakaṇṭha magyarázatát (Harivaṃśa I. 41, 29–35) veszik alapul. A későbbi purāṇa-fordítások szöveghez 

fűzött jegyzetei, úgy tűnik, mind a kommentárokat, mind Agrawala magyarázatait használják. 

278
 A hasonlat alapja a belek és az ének hosszúsága (Agrawala, V. S. 1963a:216). 

279
 A Vadkan hímtagját a tűzbe öntött tisztított vajhoz (ghṛta) hasonlítja a szöveg. A vaj említése a Varāhával 

kapcsolatban mindig az ondóra utal, s így közvetlen köze van a Vadkan termékenységi szerepéhez. Megjegyzem, 

hogy a teremtéssel kapcsolatos legrégibb indiai elképzelések közé tartozik a (megnevezetlen) Atya földre 

csöppenő magja, miközben saját maga teremtette leányával incesztust követ el. Az Ég mint Atya és a Föld mint 

Anya kapcsolata, a földre hullott magnak az anyaméhbe kerülése a homályos Ṛg-véda himnuszokban is 

világosan követhető. Az Atya földre hulló magjához Agninak, a földön született Tűznek is köze van (Vö. Ṛg-

veda I. 61, 5–7; I. 71, 5; I. 164, 33). Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de érdekes megjegyezni, hogy T. H. 

Griffith 1896-os, angol nyelvű Ṛg-veda fordításában az I. 61, 5–7 versek latin nyelven szerepelnek (The Hymns 

of the Rig Veda 1896
 
(1889): http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv10061.htm), nyilván a viktoriánus kor 

puritán erkölcsei miatt, melyek nem tűrték a szexuális aktus részleteinek abszolút naturalisztikus leírását, mely a 

Ṛg-veda korában még létezett Indiában, majd a későbbiek során ott is teljesen kiveszett. Később is megmaradt 

ugyanakkor, ha áttételesebb formában is, a Varāha jelképrendszerében. 

280
 Itt ismét a földre csöppenő magra, a földet megtermékenyítő teremtő áldozatra történik utalás; lásd az előző 

jegyzetet. 

281
 G. V. Tagare magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy a Varāha a bajok orvoslására inkarnálódott (The Vāyu 

Purāṇa 1987:44). Agrawala szerint a legtöbb változatban szereplő bijauṣadhi-mahāphalaḥ 'heréje magvas 

növény' lehetett az eredeti olvasat. 

282
 Más olvasatban vedi-skandho 'válla a tűzoltár'. 

283
 Azaz az agnihotra- és a śrāddha-ceremóniák. Agrawala szerint a Vadkan mozdulatainak a gyorsasága és 

vehemenciája a devák, illetve az atyák számára végzett havya és kavya ceremóniákhoz hasonló (Agrawala, V. S. 

1963a:218).  
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keresztgerenda (prāgvaṃśa-kāyo);
284

 fényes és különböző beavatásokon ment keresztül. Szíve 

az áldozati díj (dakṣiṇā-hṛdayo),
285

 soma-áldozatból való (mahā-sattramayo),
286

 mindenütt 

jelenlévő (vibhuḥ) yogī; a vaj- és gyümölcs áldozatoktól (iṣṭi) ragyogó; szőrtincsei a tejáldozat 

(pravargya-vitta-bhūṣaṇaḥ),
287

 járása a versmértékek (nānāchandogatipatho),
288

 testtartása a 

titkos összejövetel (guhyopaniṣad-āsanaḥ),
289

 felesége, Chāyā kíséri (Chāyāpatnī-sahāyo),
290

 

magas, mint egy drágaköves hegycsúcs (maṇiśṛṅga). Az áldozati vadkan (yajña-varāha) 

formáját így felvéve, az úr belép [a vizekbe].  

A szöveg itt rátér a Föld felemelésének tettére (Vāyu-purāṇa I. 6, 23-26): ő, Prajāpati, elérte a 

víz alá merült földet. Gyorsan megközelítette és felemelte. Eltérítette az óceánok vizeit az 

óceánokba, a folyók vizeit a folyókba. Az Úr, a világok jóléte érdekében, felemelte agyaraival 

a Földet (gām), mely az alsó világ mélyére süllyedt. Kezében tartva a földet (pṛthivīṃ), a 

helyére tette. A Föld tartója először gondolat útján (manasā) tartotta a földet, majd elengedte. 

A Föld úgy úszott a vizeken, mint egy hatalmas hajó. Az Úr tevékenységének köszönhetően 

nem süllyedt el. Ezután a teremtés leírása következik, mely úgy kezdődik, hogy az Úr azért 

emelte fel a Földet, hogy megalkossa a világegyetemet.  

A Vadkan tehát, amint láttuk, alábukik a vizekbe, és felhozza a Földet, hogy visszahelyezze 

az őt megillető helyre. A továbbiakban nem esik több szó róla, sem Vāyuról, a köztes 

formáról, hiszen Brahmā az, aki elválasztja a vizeket, felhalmozza a hegyeket, formát ad a 

világoknak („lokān prakalpayat”).
291

 (Brahmān kívül esetleg megjelenik Viśvakarman, mint 

                                                 
284

 Az egyik lehetséges értelmezés szerint a szöveg a Vadkan törzsét az áldozati kunyhó oszlopain keresztbe 

fektetett gerendához hasonlítja. A prāgvaṃśa ugyanakkor jelenti azt a helyiséget is, ahol az áldozatot bemutató 

családja, ismerősei gyülekeztek, tehát sok embert tud befogadni, éppígy a Yajña-varāha hatalmas teste; ebben az 

esetben ez lenne a hasonlat alapja (Agrawala, V. S. 1963a:218). 

285
 Az állatot életben tartó szív olyan, mint az áldozó papoknak juttatott áldozati díj, amely lehetővé teszi, hogy 

az áldozat folytatódjék (Agrawala, V. S. 1963a:219). 

286
 Mahā-sattra ‘nagy soma-áldozat’, melynek időtartama 13–100 nap. A mahā-sattra-mayaḥ ugyanolyan típusú 

jelző, mint a yajña-maya, azaz a Vadkan lényegére, az áldozattal való azonosságára utal. 

287
 Jelentése világosabb a Matsya-purāṇa olvasatában, amely szerint "göndörödő szőrtincs-ékessége a tejáldozat" 

(pravargyāvarta-bhūṣaṇaḥ). A pravargya szertartás során egy vörös izzásig hevült vasedénybe vagy forró vajba 

hideg tejet öntenek, amelyből felcsap a tej gőze; ennek a kanyargó füstjéhez hasonlítja a Vadkan göndörödő 

mellszőrzetét a szöveg (Agrawala, V. S. 1963a:220). 

288
 A Varāha járásmódjainak sokfélesége a versmértékek sokféleségéhez hasonló. 

289
 Az upaniṣadok átadásának titkos összejövetelét hasonlítja a Vadkan párzáskor felvett testtartásához (az āsana 

nem csak ülésmódot, hanem szexuális pózt is jelent). 

290
 A Vadkan Sūryával való azonosítása miatt jelenhet meg Chāyā a Varāha feleségeként. 

291
 Vāyu-purāṇa I. 6. 32–33. A Yajña-varāha rendkívül képszerű leírása után egy jóval elvontabb rész 

következik, melyben Brahmā koncentráció eredményeképpen elvégzi a teremtés művét. 
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köztes teremtő, lásd alább; ez azonban nem releváns abból a szempontból, hogy a Varāha 

ebben a folyamatban már nem vesz részt.) Az ősvizek (ekārṇava, salila, āpas, samudra, 

ambhas) mint a káosz vagy az ősanyag formája jól ismert a vedikus irodalomból, csakúgy, 

mint a Vadkan, aki a jelen kalpa teremtését elindítja. A purāṇák elbeszélése alapvetően követi 

a kinyilatkoztatott szövegeket, de változások azért vannak. A purāṇikus kozmogóniában a 

vedikus Prajāpati Brahmāvá lesz (akit magát is gyakran nevezik Prajāpatinak). Továbbá, a 

kozmikus éjszaka Nārāyaṇa által képviselt aspektusa, amely itt megjelenik, hiányzott még a 

vedikus elbeszélésekből. Szerepelt ezzel szemben Vāyu, ugyanúgy, mint a purāṇákban, a 

mozgással kapcsolatban. A vedikus és a purāṇikus szerzők számára ugyanis egyaránt kérdés, 

hogy a feloldódás nyugodt vizei hogyan jönnek mozgásba. Vāyu a vedikus terminológiában a 

mozgás princípiumát képviseli. Prajāpati Vāyu formáját öltve áramlást – forgó mozgást, 

„köpülést” – hoz létre, amely a vizekben szétszórtan létező hő (tűz) részecskéket fókuszba 

hozza. Prajāpati tehát belép a vizekbe, és elindítja az Óceán köpülését, hogy létrehozza a 

Tüzet, mely kezdettől fogva létezik ("agre agniḥ"), s amely a teremtés legfőbb eszköze;
292

 s 

mint ilyen, azonos a Vadkannal.
293

 A Tűz (= Varāha) az áldozat istene, így Prajāpati 

inkarnációja áldozati cselekedet, illetve megtestesülése, a Vadkan, maga az áldozat. A 

köpüléssel koncentrálódó tűz mint Szúrja, a Nap válik láthatóvá az égen. Szúrja tehát a 

kozmikus Tűznek, Prajāpati isteni hevének, az őshévnek a szimbóluma, így szintén azonos a 

Vadkannal. A purāṇákban ezért Agni és Szúrja a Varāha neveiként szerepelnek. 

Ugyanakkor a mítosz vedikus változata kizárja a víz tisztán női minőségét, ahol Prajāpati 

lenne a megtermékenyítő férfi princípium (vagy maga a Vadkan az Atharvaveda 12, 1, 48 

szerint); a Föld az, aki a női szerepet játssza. Ugyanígy a purāṇák is kizárják az ősvizek 

megtermékenyítő aspektusát, nem lévén az más, mint a káosz, a differenciálatlanság, a forma 

nélküliség szimbóluma. A Yajña-varāha fő feladata a teremtésben az, hogy a forma 

nélküliség állapotából kiszabadítsa az ellentétes női princípiumot, s ezt a tettét a Földnek a 

vizek felszínére való felemelése szimbolizálja. A vedikus kozmogóniában a Vadkan és a Föld 

egyesülése vezet a kozmikus teremtéshez. A teremtés aktusának szexuális tartalma a Vadkan 

ormányának a sárrögbe hatoló képében jelenik meg, amely középpontból kiindulva a Föld 

kiterjed, azaz növekedésnek indul, formát ölt, megszületik. A brāhmaṇák Vadkanja azért 

emeli ki a Földet, hogy megtermékenyítse, mint az áldozat: a másodlagos teremtés 

dinamizmusát nem jóga-cselekedet, hanem a vedikus áldozat biztosítja. Innen nézve a Vadkan 
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visszavezet a Ṛg-veda Puruṣa-áldozatához,
294

 amellyel azonos megtermékenyítő szereppel bír. 

Biardeau szerint ugyanakkor a purāṇákban a Föld nem lesz a Teremtő hitvese, legalábbis nem 

direkt módon, és a szövegek semmilyen módon nem utalnak rá
295

. Ezzel a megállapítás nem 

teljesen helytálló, ugyanis a Bhāgavata-purāṇa (III, 13, 35-38, lásd lentebb) egyik 

szöveghelye a Földre kifejezetten a Vadkan feleségeként utal, a Liṅga-purāṇa 1. könyv 94. 

fejezete  szintén kifejezésre juttatja a Föld és a Varāha intim viszonyát (lásd lentebb). Az 

elterjedt templomi ikonográfiában Bhūdevī, a Földistennő a Vadkan hitveseként jelenik meg. 

Ezek az ábrázolások a Varāha avatārát jelenítik meg, melyben a Vadkan eredeti, 

kozmogónikus funkciója ugyan fokozatosan háttérbe szorul, majd eltűnik, de tovább él a 

Vadkan és a Földistennő intim kapcsolata, melyet az ikonográfia (lásd 5. fejezet) különböző 

módon jelenít meg. A teremtésmítosz Vadkanja és a Vadkan avatāra nyilvánvalóan 

ugyanannak a mítosznak két változata, mégis érdemes különbséget tenni közöttük. A legfőbb 

különbség abban áll, hogy az avatāra-Vadkan Hiraṇyākṣa démon megölésével menti meg a 

Földet. A két mítoszváltozat, mint látni fogjuk, két különböző ábrázolási típus kiindulásául 

szolgált. 

Mindegyik purāṇikus mítosz-verzió megegyezik abban, hogy a jelenlegi kalpa Vadkanját az 

áldozattal azonosítja.
296

 Ő a Yajña-varāha, az Áldozati Vadkan, vagy másképpen 

vedayajñamaya 'Védából és áldozatból való', akinek minden egyes része megegyezik a 

vedikus áldozat valamely aspektusával. A leírásokban szereplő azonosítások révén a 

szimbolikus állat így az áldozati cselekedet teljességeként jelenik meg. A Yajña-varāha 

leírásának bonyolult jelképisége a purāṇikus irodalom találmánya, a koncepció maga azonban 

teljes egészében a vedikus kozmogóniában gyökerezik. 

Nézzük meg most a Varāha mítoszt az i. sz. 450 körüli keletkezésűnek tartott Viṣṇu-purāṇa (I, 

4, 3-52) verziójában: hogyan teremti meg a jelenlegi kalpa kezdetén a Legfelső Lélek, 

Nārāyaṇa Brahmā formájában az összes létező dolgokat. Az előző eón (padma-kalpa) végén 

Brahmā felébredt, és a világegyetemet üresnek találta. Itt Nārāyaṇa nevének magyarázata 

következik: "The waters are called Nara, because they were the offspring of Nárá (the 

supreme spirit); and is in them his first progress (ayana) (in the character of Brahmá) took 
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place, he is thence named Náráyaṇa (he whose place of moving was the waters)."
297

 Majd 

folytatódik – illetve elkezdődik – a Varāha-történet: ő, az Úr, arra a következtetésre jutván, 

hogy a Föld (mahī) a vizekben (toyāntaḥ) van, és vágyat érezve, hogy felemelje, erre a célra 

egy másik alakot hozott létre (akarot sa tanumanyāṃ). Ahogyan az előző világkorszakokban 

hal és teknős alakot vett fel, úgy ebben a mostaniban vadkan alakot. A Veda-áldozatokból álló 

alakot (veda-yajña-mayaṃ rūpam) az egész föld megtartása végett felvéve, a teremtmények 

atyja (Prajāpati), akit Sanaka és más, a szent emberek szférájában, a Jana-lokában tartózkodó 

nagy bölcsek
298

 dicsőtettek, alámerült (praviveṣa) a vízben. Mikor a (Föld) istennő (Devī) 

látta őt az alvilágba (pātālam) megérkezni, odaadó tisztelettel (bhakti-namrā) hódolt előtte és 

dicsőítette. Érdemes észrevenni, hogy az 5. század közepén, amikorra a Viṣṇu-purāṇa 

keletkezését teszik, a szöveg a Földistennő alázatos hódolatának kifejezésére a bhakti szót 

használja, ami megerősíti azt a más forrásokból is ismert tényt, hogy az istenség alázatos, 

hódoló imádata, a bhakti ekkor már a vallásgyakorlat magától értetődő formája volt. 

Ennek mintegy folytatásaképpen a Föld (Pṛthivī) dicsőítő énekének soraiban (I, 4, 12–24) 

egyfajta helyzetképet kapunk a vaiṣṇavizmus kialakultságának fokáról. A Föld istennője a 

Govinda, Hari, Puruṣottama neveken szólítja a Varāhát, akinek formáiként Brahmāt, Viṣṇut és 

Rudrát említi; tehát az összes szinkretizmus, ami a kifejlett vaiṣṇava valláshoz szükséges volt, 

ekkorra végbement, beleértve természetesen a Nārāyaṇával való azonosítást is. A Brahmā, 

Viṣṇu és Śiva (Rudra) által alkotott istenhármasság (trimūrti) nemcsak kialakult fogalom 

ekkorra, de a vaiṣṇavizmuson belül Viṣṇunak való alárendelése is megtörtént. A szöveg 

tanúsága szerint a megszólított Varāha-Nārāyaṇából
299

 ered minden létező; ő a manifesztált és 

manifesztálatlan anyag (pradhānavyakta); ő az idő, a teremtés, fennállás és pusztulás; a 

tapasztalati világ minden jelensége az ő formája; ő az ok és a következmény, ő az áldozat ura 

(yajña-pati), ő maga az áldozat; ő a misztikus oṃ szótag, ő az áldozati tűz, a Vedák, az 

áldozat tárgya; ő minden, ami formátlan és ami formával bíró, ő minden látható és láthatatlan. 

A szövegben az Úr a csigakürt és a buzogány tartójaként (śaṅkha-gadā-dhara) jelenik meg, 

ami a vaiṣṇava ikonográfia kialakulásának előrehaladottságára enged következtetni. 
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A Földistennő himnusza után a Föld tartója a Sāma-veda kántálásához hasonló, halk morajló 

hangot hallatott, majd a hatalmas Vadkan (mahā-varāha) – akinek szeme a lótuszhoz volt 

hasonlatos, s a hatalmas Nīla hegységhez mérhető (nīla ivācalo mahān) teste a lótuszlevél 

sötét színét mutatta – agyarával az alvilágból felemelte a Földet. Ahogy a feje felbukkant, a 

szemöldökéről lehulló víz megtisztította a szentek szférájában lakó nagy bölcseket, 

Sanandanát és a többieket. A patája nyomán keletkezett mélyedéseken keresztül a vizek dörgő 

hanggal zúdultak az alvilágba. Lélegzetétől a jana-loka jámbor lakói szétszóródtak, s a munik 

a Vadkan Vedából való (veda-maya) testének sörtéi között kerestek menedéket, és remegtek, 

ahogy az a Földet tartva és víztől csepegve felemelkedett. Akkor az elragadtatott bölcsek, 

Sanandana és a többiek, mélyen meghajolva dicsőítették a Föld zord tekintetű fenntartóját.  

A bölcsek dicshimnuszába (I, 4, 31-44) foglaltan található az áldozati Vadkan –Yajña-varāha 

– leírása (I, 4, 31b-35), melyben az Úr (Īśvara, Parameśa, név szerint Keśava) úgy szerepel, 

mint Yajña-puṃs, az 'áldozat lelke' (Viṣṇu egyik neve). A Vāyu-purāṇából részben már 

ismerős, részben másképpen csoportosított azonosítások szerint lábai a Vedák, agyara az 

áldozati oszlop, fogai az áldozatok, szája az oltár, nyelve a tűz, sörtéi az áldozati fű; szemei a 

nappal és az éjszaka, feje Brahmā helye és mindeneknek a menedéke, sörénye a Vedák összes 

himnusza, orrlyukai az áldozatok, ormánya az áldozati kanál (sruk), mély hangja mint a 

Sāma-veda kántálása, teste az áldozati helyiség, ízületei a különböző szertartások, fülei a 

kötelező és önkéntes rítusok. Ebben a szövegben Viṣṇunak három attribútuma – a buzogány, a 

csigakürt és a korong van megemlítve. A dicsőítő megszólítások között az "egyetemes 

formájú" (viśva-mūrtte) is szerepel. Varāhát a dicshimnusz úgy írja le, mintha lótuszos tóban 

fürdött volna, ahol ráragadtak a sáros lótuszlevelek. A leírás szerint teste kitölti a föld és a 

menny közötti teret, ragyog a világegyetemet átjáró erőtől. Kérik a bölcsek, emelje fel a 

Földet, hogy lakhelye lehessen a teremtményeknek. Ez utóbbi – a teremtmények számára 

lakhely, élettér létrehozása – a teremtés lényeges aspektusa, s egyszersmind az a mozzanat – 

amint azt a későbbiekben látni fogjuk – , amely alkalmat ad majd az indiai uralkodóknak arra, 

hogy amikor országuk területét ellenséges uralom alól szabadítják fel vagy más módon 

biztosítanak letelepedést, életlehetőséget és megélhetést alattvalóik számára, akkor magukat 

az istenséghez mérjék, tettüket pedig az isteni teremtő aktushoz hasonlítsák. 

A dicsőítő ének után folytatódik a történet: a legfelső lény gyorsan felemelte a Földet, s az 

óceán tetejére helyezte, ahol mint óriás hajó úszik, és felületének nagy kiterjedése miatt nem 

süllyed a víz alá. Miután elsimította a földet, hegyekkel hét részre – kontinensre – osztotta, 

ahogy korábban volt, majd megalkotta a négy (alsó) létszférát: a földet, az eget, a 
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mennyországot és a bölcsek szféráját (mahar-loka). A továbbiakban a Brahmā általi teremtés 

leírása következik.  

Az elfogadottnak tekinthető datálás szerint legkorábbi, i. sz. 250 körülinek tartott
300

 

Mārkaṇḍeya-purāṇa (47, 1-13)
301

 Varāha-története megegyezik a Viṣṇu-purāṇáéval, bár 

rövidebb változatban, hiszen az utóbbiban az 1. könyv 4. fejezete teljesen ennek van 

szentelve. A Viṣṇu-purāṇában a szöveg két dicsőítő énekkel is kiegészül (Föld, bölcsek), 

amelyek a Mārkaṇḍeya-purāṇa verziójából hiányoznak.  

Az i. sz. 250-500 közötti időszakra datált Matsya-purāṇa 247. és a 248. fejezete
302

 foglalkozik 

a világegyetem megsemmisülésével (visszahúzódásával) és teremtésével kapcsolatban a 

Varāha mítoszával (neve itt mahā-varāha-carita). A 247. fejezet elején a történet narrátora, 

Śauna Kṛṣṇa manifesztációjának nevezi a Varāhát. Miután a világ megsemmisülésekor 

minden teremtmény beleolvadt a legfőbb, múlhatatlan lélekbe, Nārāyaṇába, a világegyetem a 

legfelső brahmanban alszik. Más szavakkal, Viṣṇu, miután megsemmisítette az isteneket, 

démonokat, az embereket és a világokat, magában maradt. Jógaálomban (yoga-nidrā) alszik. 

A következő kalpa elején megalkotja a világegyetemet, majd a végén mindent elpusztít. A 

világegyetemet magába visszavonja, és ezer évre a méhébe helyezi le. Akkor létrehozza a 

világtojást. 

Jellemző, hogy az indiai felfogásban a teremtett világ zárt rendszer, amit a világtojás jelképez. 

A világegyetem visszahúzódása, majd újbóli létrejötte, a világ újrateremtésének eónról eónra 

történő ismétlődése kifejezésre juttatja a teremtés indiai elképzelésének egyik fő sajátosságát, 

hogy ti. a teremtés nem ex nihilo történik,
303

 hanem a meglévő elemek újrarendezésével, a 

formátlanság őskáoszában feloldottan létező elemek manifesztált formájának ismételt 

visszaadásával.
304

 Az indiai mitológiában ezt az őskáoszt jelenti az ekārṇava, a sok más 

szóval is leírt ősóceán (lásd fentebb), melynek méhében nyugszik a majdan megszületendő 

világ. Szinte közhely, hogy a teremtés a káosz helyén a rendezettség létrehozását jelenti, 

hiszen ez a világ számos mitológiájának és teremtéstörténetének vezérmotívuma. Ugyanakkor 

ez egy zárt rendszer meglévő elemeiből való építkezést jelent. A teremtés egy új rend 
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létrehozására irányul, amelynek dinamizmusában azonban  természeténél fogva ott van az 

isteni rend ellenpólusa, a démonok által megtestesített káosz, amely időről időre az isteni rend 

ellen tör, s tevékenysége arra irányul, hogy a világot újra meg újra az őskáosz mozdulatlan, 

változatlan állapotába juttassa. Az őskáosz valójában szintén egyfajta rend, de a halál 

mozdulatlan rendje. A világról alkotott indiai elképzelés szerint tehát abban a zárt 

rendszerben, ami a világ, egyszerre létezik az isteni rend és annak ellenpólusa, az őskáosz, 

mely utóbbi nemcsak a két teremtés közötti visszahúzódás idejére korlátozódik, hanem 

démonok képében a teremtett világ fennállása alatt is jelen van, és folytonosan próbálkozik, 

hogy a teremtett világot magához visszarántsa. Ezért a teremtés fennállása alatt is időről időre 

szükséges az isteni beavatkozás; éppen ez Viṣṇu inkarnációinak célja és lényege. 

Tovább vizsgálva a Matsya-purāṇa elbeszélését, a 248, 1–11. versek szerint ez a világ régen 

tojás formájában létezett, a tojás pedig Prajāpati alakja volt. Ezer év elteltével Viṣṇu a felső 

végén megrepesztette, majd az alsó végén átfúrta a tojást, hogy megteremtse a világokat. 

Viṣṇu, a teremtő és nagy elválasztó, ismét csak felosztotta nyolc részre.
305

 A felső végén lévő 

lyuk lett az ég, az alsó felén levő az alvilág. Hegységek ezrei támadtak, s a Föld nem bírta a 

súlyukat, lesüllyedt. Viṣṇu, látva, hogy a Föld nem bírja elviselni a dicsőségét, hanem süllyed 

lefelé, fel akarta emelni. Ezután a Föld hosszú dicsőítő himnuszt (strotra) intéz a Mahā-

varāhához, (248, 12–56) kérve, hogy emelje fel az ekārṇava mélyéről. A Föld itt világosan a 

női princípium megtestesítőjeként jelenik meg, akinek a feloldódás állapotából való 

kiszabadítása nélkül a teremtő folyamat nem működhet. A himnuszban öt tematikus egység 

különül el: Nārāyaṇának a világegyetem egészével és mindenfajta tudással való azonossága; 

Nārāyaṇa mint kozmikus fa (sarva-lokamayo drumaḥ); Nārāyaṇa mint óceán (Nārāyaṇa-

mahāraṇva); Nārāyaṇa mint idő (kāla); végül Nārāyaṇa nevei és ezek magyarázata (nāma-

nirukti). Ebben az utóbbi részben Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha nevének 

magyarázata a vyūha-tan ismertségére utal a Matsya-purāṇa keletkezése idején, de 

egyszersmind jelzi a Teremtő-Fenntartó-Pusztító funkciójú főisteni hármasság kialakulását, 

megalapozza Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha azonosítását Śivával, Viṣṇuval, illetve 

Brahmāval, s nem utolsó sorban biztosítja a trimūrti felett Viṣṇu elsőbbségét azzal, hogy 

Vāsudevát a három istenség fölé helyezi. "Te vagy Vāsudeva, mert a világkorszakok végén 

Brahmā és a többi istenek (deva) benned lelnek nyugvóhelyet, s azért is, mert az élőlényekben 

mindenütt jelenvaló vagy", mondja a Föld. "A kalpák végén mindent elnyelsz, magadba 

                                                 
305

 A nyolc rész: prakṛti (más néven pradhāna vagy avyakta), mahat (egyetemes), ahaṅkāra (egyéni), ākāśa, 

vāyu, agni, jala, pṛthivī (Agrawala, V. S. 1963b:309). 



91 

vonva, ezért neveznek Saṃkarṣaṇának. Te vagy Pradyumna, mert a devákat és a démonokat a 

maguk helyén Te tartod fenn, és kötelességeikre Te tanítod. Te vagy Aniruddha, mert nincs 

más a teremtésben, aki féke lehet az élőlényeknek. Te tartod a világegyetemet, és Te 

semmisíted meg."
306

  

Viṣṇu ekkor elgondolkodott, hogy égi megnyilvánulásai közül melyik lenne a legalkalmasabb 

arra, hogy megszabadítsa a Földet a szenvedéstől, s a Vadkan alak mellett döntött, mert az 

"kedveli a vízi időtöltést". A Hatalmas Úr akkor száz yojana szélesre, és még kétszer olyan 

magasra terjesztette ki magát. Fénylett és dörgött, mint a kék felhők, agyarai fehérek és 

hegyesek, hegyhez hasonló termete tele ragyogással, mint a nap, a villámlás és a tűz. 

Félelmetes és csodás alakja alábukott az alvilágba, hogy felhozza a Földet.
307

 A szövegben itt 

a Yajña-varāha leírása következik (248. 67–73), mely a legtöbb purāṇához hasonlóan hét 

ślokából áll. V. S. Agrawala szerint a többi purāṇa és más művek ezt a szöveget vették át; a 

Viṣṇu- purāṇa, a Bhāgavata-purāṇa (3, 13, 35–38) és az Ahirbudnya-saṃhitā (37, 40–48) 

szintén tartalmazza a Yajña-varāha leírását, de más szövegezésben és újfajta metaforák 

alkalmazásával.
308

 Véleményem szerint, ha a két fejezet (247–248.) egészét nézzük, az 

számos ponton mutat rokonságot azzal a képpel, ami a Mahābhārata korábban vizsgált 

szöveghelyeinek az olvastán kialakul. Ezért úgy gondolom, hogy bár a Matsya-purāṇa 

keletkezési idejét illetően a vélemények megoszlanak, ami nem véletlen, hiszen számos késői 

interpolációt tartalmaz, de éppen a Varāhával kapcsolatos fejezeteknek a Mahābhārata 

vonatkozó szövegrészeivel való tartalmi rokonsága arra utal, hogy ez a rész biztosan korai 

keletkezésű, így lehetséges, hogy a Yajña-varāha leírását a korai keletkezésű Vāyu-purāṇa is 

innen vette át. A Mahābhāratával való párhuzamokat elsősorban Nārāyaṇa hangsúlyos 

szerepeltetésében, a Viṣṇu-Nārāyaṇa-Vāsudeva nevek váltott alkalmazásával azonosságuk 

hangsúlyozásában, a vyūha-tan megjelenítésében, és – valamivel lejjebb – a Varāha Vṛṣākapi 

néven való említésében látom. 

Nézzük tehát a Yajña-varāha leírását. Lába Veda, agyara áldozati oszlop, fogai szóma-

áldozatok, szája tűzoltár; nyelve tűz, sörtéje kuśa-fű, feje Brahmā, szemei a nap és az éjszaka, 

fül-ékei a vedāṅgák; orrlyuka olvasztott vaj, ormánya áldozati kanál, hangja Sāma-ének 

mormolás, az igazság és a törvény megtestesítője, erénnyel és bátorsággal felékesített; körme 

engesztelő áldozat, térde áldozati állat, megjelenése áldozat, belei Sāma-ének, hímtagja 
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vajáldozat, heréje magot adó gyógynövény; belső lelke a Szél, csontjai áldozatok, vére soma, 

vállai a Vedák, illata égőáldozat, mozgása a devák és az atyák tiszteletére bemutatott 

szertartások; törzse a keresztgerenda, fényes és különböző beavatásokon ment keresztül, szíve 

az áldozati díj, soma-áldozatból való; az upākarman áldozatoktól (iṣṭi) ragyogó, szőrtincsei 

mint a tejáldozat, járása a versmértékek, ülésmódja a titkos összejövetel, felesége Chāyā, 

magas mint a drágaköves hegycsúcs. Felemelte a Földet az alvilágból, és helyére tette. Más 

szóval, hagyta, hogy az agyarához tapadó föld leessen, bár gondolati úton tartotta. Így 

mentette meg a Varāha a földet mindenek jóléte érdekében, s azután elválasztásokat kívánt 

tenni rajta. Így szabadította meg Vṛṣākapi a legnagyszerűbb Vadkan-formában a Földet 

egyetlen agyara segítségével.
309

 

Amint látható, a Matsya-purāṇa Yajña-varāha leírása valóban szinte teljesen megegyezik a 

Vāyu-purāṇa verziójával; az apró eltérések egy része olvasati különbségekből adódik. A 

Viṣṇu-purāṇa változatát sem tartom ezektől nagymértékben eltérőnek. Az alkalmazott 

hasonlatok többsége azonos, a fő különbség a versmérték különbözőségéből adódik. A 

vonatkozó szövegrész ott ugyan rövidebb, de a sorok hosszabbak, így végső soron ugyanaz a 

tartalom van másként elosztva.  

Az i. sz. 350–950 közöttre datált Brahmāṇḍa-purāṇa teremtéstörténete (5 /Prakriyāpāda/, 9–

23) és azon belül a Yajña-varāha leírása (5, 16–22) a már ismert szerkezetet követi; így ennek 

főbb elemeit több vonatkozó szöveg ismeretében, e verzió alapján általános jelleggel is 

megállapíthatjuk. Itt Brahmā-Nārāyaṇa-Puruṣa az, aki Vadkan alakot ölt; a neveket felváltva 

használja a szöveg. Újra felbukkan a szentjánosbogár-hasonlat. A Yajña-varāha leírásában 

vannak ugyan eltérések a Matsya-purāṇa verziójától – a szokásos kezdet ("vedapādo 

yupadaṃṣṭraḥ") példának okáért hiányzik, és a későbbiek során sem kerül elő ebben az 

összetételben – de a szöveg alapvetően a szokásos elemekből építkezik. Ezek a következők: 

1. A világ pusztulása után a föld felszínét mindenütt hatalmas, óceánszerű vízfelület borítja; 

2. Az egyetlen entitás, az ezerszemű és ezerlábú Brahmā,
310

 akit Nārāyaṇának hívnak, az 

aranyszínű Puruṣa, a vizeken fekszik és alszik; 

3. Nārāyaṇa nevének magyarázata; 

4. Nārāyaṇa látja, hogy a Föld a víz alatt van; arra gondol, hogy felemeli; 

5. A korábbi kalpákban felvett alakjaira gondol; 
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6. Vadkan alakot vesz fel, mert az alkalmas a vízi időtöltésre; 

7. A Vadkan hatalmas alakjának leírása, melynek elemei a következők:  

 10 yojana széles, 100 yojana magas, 

 teste hatalmas hegyhez hasonló, 

 hajlott agyara fehér, éles és félelmetes, 

 fénye a villámláshoz és a tűzhöz hasonlatos, 

 ragyogása olyan, mint a napé, 

 válla vaskos és kerek, 

 járása határozott, mint Viṣṇué, 

 csípője izmos és erős, 

 jellegzetes vonásai mint a bikáé. 

8. A Varāhának ezt a formáját felvéve belép a vizekbe; 

9. A Yajña-varāha leírása, melynek elemei (itt) a következők: 

 hajlott agyarai a beavatás (dīkṣā) és az áldozat (īṣṭi); 

 fogai a kratu áldozatok; 

 szája a félhold alakú áldozati kanál (jahu); 

 nyelve a tűz (agni); 

 sörtéje az áldozati fű (kuśa); 

 feje a himnuszokat recitáló pap (brahman);
311

 

 vállai a Vedák; 

 illata az égőáldozat (havis); 

 sebessége a havya és a kavya áldozat; 

 teste a keletre néző áldozati helyiség (prāgvaṃśa); 

 ragyogó; 

 különböző beavatásokkal (dīkṣā) van ellátva; 

 a yoga mestere; 

 szíve az áldozati ajándék (dakṣiṇā); 

 hittel (śraddhā) és jó tulajdonságokkal (sattva) teli; 

 vezekléssel a Vedában különleges tudásra (upakrama) tett szert és ettől ragyogó; 

 mellén a szőrzet (avarta-bhūṣaṇa) a soma áldozat bevezető szertartása (pravargya); 
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 járása a metrumok (chandas); 

 ülése az upaniṣadok ezoterikus tanai; 

 segítője házastársaként Māyā; 

 magassága hegycsúcsé; 

 szemei a nappal és az éjszaka; 

 fül-ékességei a Vedák melléktárgyai; 

 illata az áldozati vaj-felajánlás (ājya); 

 ormánya az áldozati kanál (sruk); 

 hangja a sāma-himnuszok hangos kántálása; 

 dicsőséges; 

 az igazság és erény megtestesítője; 

 tettei dicsőségére válnak; 

 körmei az engesztelő szertartás; 

 félelmetes; 

 térde az áldozati állat; 

 ő a megtestesült áldozat; 

 belei az áldozati énekek; 

 hímtagja a vajáldozat; 

 heréje magvas gyógynövény; 

 lelke az áldozati oltár (bizonytalan olvasat); 

 vére soma. 

10. A Yajña-varāha belép a vizekbe; 

11. Megtalálja a Földet és a vizeket áthelyezve felemeli; 

12. Elválasztja a folyókat és az óceánokat, összegyűjti a hegyeket; 

13. Viśvakarman elválasztja a négy világot, az óceánokat és a hegyeket; 

14. Brahmā megteremti a teremtményeket. 

Történetünkre a teremtés mikéntje szempontjából érdemes még egy pillantást vetni. A 

vedikus irodalom (beleértve a brāhmaṇákat és az upaniṣadokat is) a teremtés három fő 

módját ismeri, úgy mint incesztus, tűzáldozat és feldarabolás, azaz emberáldozat.
312

 A 

purāṇikus kozmogóniában mindezek helyére a világegyetem ciklikus újjáteremtése lép. A 

minden egyes eón végén tűzvészben elpusztuló világ helyét elárasztja a víz. A két teremtés 

közötti éjszakában csak a roppant, óceánszerű víz létezik. Ez a kozmikus óceán (ekārṇava, 
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mahārṇava, yuganta-toya, stb., lásd fentebb) a kommentátor Nīlakantha szerint azt a végtelen, 

manifesztálatlan ősokot jelenti, amelyből minden élet keletkezett.
313

 Az ekārṇava 

koncepciója, amellyel a Vadkan megtestesülést a legtöbb purāṇa összefüggésbe hozza, 

vedikus eredetű; már a Ṛg-veda teremtés himnuszaiban (X. 82, 56, 121, 7–9) ilyen értelemben 

és āpaḥ, ambhaḥ, samudra néven szerepel. Amint azt az eddigiekben is láttuk, ez az ősóceán 

minden létezőt manifesztálatlan formában magában hord; a világ keletkezésének folyamata a 

manifesztált formák létrejöttét jelenti a manifesztálatlanból, és ez a teremtés során úgy 

történik, hogy a teremtő elválasztja a formátlantól a formával bírót, illetve, a formaadás az 

elválasztás által történik. A teremtés szétválasztások, elkülönítések sora. A vedikus 

mitológiából is ismert, hogy a teremtő elválasztja az eget és a földet, feltámasztja a menny 

boltozatát; a purāṇikus mitológiában erről szól a világtojás tetejének és aljának szétválasztása 

révén az ég és a föld létrehozása. Ez az elsődleges teremtés. A purāṇikus kozmogónia ehhez 

hozzáteszi a másodlagos teremtést: amikor a föld már létezik, de eónról eónra a világ 

visszahúzódásakor lesüllyed az óceán mélyére, ahol ő is, minden más létezőhöz hasonlóan 

manifesztálatlan formájában várja az újjáteremtést. Ebben a másodlagos teremtésben vesz 

részt a Varāha. Ő is szétválasztással ad formát: kiemeli a Földet az óceánból, és ezzel 

elválasztja a formátlanság mindent feloldó vizétől. Majd elválasztja az óceánoktól a folyókat, 

a hegyektől a síkságokat. A teremtés műve ezt követően már nélküle folytatódik, de ennek 

során is mindvégig ellentétpárok keletkeznek: istenek és démonok, férfi és nő, jó és rossz, 

mert, mint fentebb már utaltam rá, az indiai világképben minden dolog és az ellentéte is a 

teremtett világon – a "tojáson" – belül létezik.  

A Kūrma-purāṇa, melynek keletkezését i. sz. 550–850 közöttre teszik, az I. rész 6. fejezetét 

(1–25) szenteli a Föld Varāha általi felemelésének. Az ekārṇava koncepcióhoz ez a verzió az 

előzőekhez képest nem ad újat. A Varāha leírásakor új elem, hogy a Varāha brahman a 

beszéd formájában (vāṅmaya brahman). A földet tartó Vadkant a jana-lokában lakó siddhák 

és brāhmaṇa bölcsek dicsőítik. A dicsőítés nem tartalmazza a Yajña-varāha leírását, többféle 

módon utal viszont a vyūha-tanra. A megszólítások és jelzők között szerepel Vāsudeva, a 

mindent átható Viṣṇu, a Négyarcú Úr, a Vedák forrása, a tudás megtestesítője, az öt elemet 

megalkotó, az őstermészet (prakṛti) eredete, a māyā formája, az isteni Vadkan, a yogán 

keresztül megismerhető, Saṃkarṣaṇa, a guṇák három felé osztója, akinek formája a trimūrti, 

akinek formája a nap, lótuszból született, Mādhava (Lakṣmī férje). Ezek közül Vāsudeva, az 

öt elemet alkotó, az őstermészet (prakṛti) eredete, Saṃkarṣaṇa és a guṇák három felé osztója 
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hozható kapcsolatba a vyūha-tannal. A Föld tartója a Vadkan formát itt is, mint másutt, 

gondolatilag vette fel. 

A kozmogónikus Varāha-mítosz további, közel azonos változatainak elemzésétől 

eltekinthetünk, mert azok nem tesznek hozzá újabb információt az eddigi elemzéshez. 

Ehelyett áttérek a purāṇikus Varāha-mítosz másik típusára, ahol a Vadkannak mint a Föld 

felemelőjének kozmogónikus mítosza beépül Viṣṇu avatāra-ciklusába, miközben a Vadkan 

eredeti, kozmogónikus funkciója fokozatosan háttérbe szorul, majd eltűnik. A teremtésmítosz 

Vadkanja és a Vadkan avatāra nyilvánvalóan ugyanannak a mítosznak két változata, a mítosz 

fejlődéstörténetének két különböző szakaszában. Viṣṇu megtestesüléseinek oka a "gonosz 

elpusztítása" (lásd Bhagavad-gītā IV, 6–8). A személytelen gonosz a purāṇák korára 

egyértelműen az asurákkal azonosul, ami a vedikus korban még korántsem volt egyértelmű. 

A purāṇikus mitológiában a gonosz éppúgy perszonifikálódik, mint a jó: Viṣṇu minden egyes 

avatārája egy-egy nagyhatalmú démonnal kell felvegye a harcot. Ez a harc nem könnyű, 

hiszen, mint korábban arról szót ejtettem, az indiai világfelfogás szerint a démonok is 

ugyanabban a zárt rendszerben léteznek, mint az istenek; sőt, ugyanazokkal az eszközökkel 

küzdenek, mint maguk az istenek. A legfőbb eszköz a vezeklés, melynek révén a démonok az 

istenekéhez mérhető, azzal egyenlő, vagy akár annál nagyobb hatalomra is szert tehetnek. 

Vezeklésük jutalmát az istenek sem tagadhatják meg, s így sok esetben maguk az istenek 

adják kezükbe azokat a fegyvereket, melyekkel azután ellenük támadnak. Miután Viṣṇuhoz 

való hozzárendelése megtörténik, jó és gonosz eme kozmikus harcának válik részesévé az 

avatāra-Varāha is, aki Viṣṇu többi megtestesüléséhez hasonlóan ettől kezdve azért jön a 

földre, hogy a démonok – egészen pontosan Hiraṅyākṣa – ellen harcoljon. A kozmogónikus 

mítosz átalakulása avatāra-mítosszá fokozatosan történik, ezért a két típus nem áll minden 

esetben tiszta formájában előttünk. Általánosságban annyi mindenképpen elmondható, hogy 

az avatāra-Varāha mítosza a későbbi purāṇákban jelenik meg, azonban a purāṇák hosszú 

keletkezési ideje és datálási nehézségei miatt nem várható, hogy a purāṇák időrendje alapján 

a mítosz egyenletes fejlődési ívét felvázolhatjuk.  

Nézzük tehát az avatāra-mítoszt az egyes purāṇákban. A késői keletkezésűnek tartott (i. sz. 

950 körüli) Bhāgavata-purāṇa a 3. könyv 13. fejezetét teljes egészében a Varāha-mítosznak 

szenteli (III, 13, 1-50).
314

 Ez a terjedelem éppen kétszer annyi, mint például a Kūrma-purāṇa 

verziója. Ennek részben az az oka, hogy ahogy haladunk előre az időben, a szövegek egyre 
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magyarázóbbak, bőbeszédűbbek, olykor egyenesen terjengősek lesznek. Ugyanakkor sok 

részlet bővebb kifejtése esetenként azzal az előnnyel jár, hogy a korábbi szövegek homályos 

szakaszait visszamenőleg is megvilágítja.  

A Bhāgavata-purāṇa mítoszváltozata sok tekintetben eltér az eddigiektől. Ebben a 

változatban, mikor Brahmā azon töpreng, hogyan emelhetné fel az óceán mélyére süllyedt 

Földet, egy hüvelyknyi vadkan pottyan ki az orrából, és egy pillanat alatt elefánt nagyságúra 

nő (a szöveg a Varāhát később is többször elefánthoz hasonlítja). Brahmā most azon 

tanakodik, hogy vajon az isteni áldozat (Viṣṇu)-e az. A tapas- és a satya-lokában lakó 

bölcsek, miután felismerik, hogy a Vadkan maga Viṣṇu, a három Veda recitálásával dicsőítik 

a Varāhát, aki feltartott farokkal vonul végig az égen. Rázkódó sörényével és rúgkapáló 

patáival szétszórja a felhőket. Testét kemény bőr borítja, melyen felállnak az éles sörték. Az 

úr, a Föld megmentője, ragyog fehér agyaraival és fénylő szemeivel. Bár ő a megtestesült 

áldozat, Vadkan alakot vett fel, és szimatolva keresi a Föld nyomát. Bár agyara hegyes, 

gyengéden néz az őt dicsőítő brāhmaṇákra, miközben belegázol a vízbe. A morajló óceán 

széle meghasad a Varāha teste zuhanásának sebességétől, ami olyan, mint gyémántcsúcsú 

hegység. Az óceán kitárja hatalmas hullám-karjait és így kiált: "Óvj meg, áldozat ura!" Az Úr, 

aki maga a megtestesült áldozat, nyílhegyhez hasonló éles patáival fenékig szétvágja a 

mérhetetlen mélységű óceánt, és meglátja a Földet az alvilágban, ahol a vízözönkor (pralaya) 

aludni vágyott, a Földet a teremtményekkel együtt a gyomrába helyezve. Nagy ragyogással 

emelkedik ki a vízből, agyarán a Földdel. Az Úr, akinek haragja olyan, mint Viṣṇu fegyvere, a 

sudarśana cakra, meglát egy ellenállhatatlan erejű démont (daitya), aki meg akarja állítani. 

(A démon neve ebben a mítoszváltozat nincs megemlítve.) Könnyedén megöli, ahogyan egy 

oroszlán végez az elefánttal. Pofái vörösek a démon sárszerű vérétől, s ettől olyan, mint egy 

nagy elefánt, amelyik vörös iszapot túrt fel a földből. Az istenek és a bölcsek, amikor 

felismerik a sötétkék arcszínű Varāhát, összetett kezekkel köszöntik. 

A Yajña-varāha leírása (III, 13, 35–38) a bölcsek dicsőítésébe van foglalva. Ez a 

következőket tartalmazza: a Varāha bőrében vannak a vedikus metrumok, haja kuśa-fű, szeme 

tisztított vaj, lábai az áldozatot bemutató papok négyféle teendője; szája az áldozati kanál 

(sruk), orrlyukai az áldozati kanál (sruva), gyomra a tej négyféle termékének áldozata (iḍā), 

füle az iḍā-áldozatnál használt edény (camasa), szája az az edény, amelybe az égőáldozatnak 

a brahman által elfogyasztott része kerül (prāśitra), torka a soma-csésze (graha), rágása az 

agnihotra áldozat; inkarnációinak gyakorisága az előkészítő szertartás (dīkṣā); nyaka a soma-

préselést megelőző szertartás (upasad), agyarai a kezdő és záró szertartás (prāyaṇīya és 
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udayanīya); nyelve a soma-áldozatot bevezető tej-áldozat (pravargya), feje a szent tüzek 

közül kettő (sabhya és āvasthya), ő a megtestesült áldozat, életlehellete az áldozati oltár 

tégláinak elrendezése; magja soma, ülőhelye a három soma-préselés (savana), testrészei 

(dhātu) a hét áldozat,
315

 ízületei a mindenféle áldozati összejövetelek (satra), ő az áldozat, 

amelyben soma-nedűt préselnek (kratu), és az is, amelyben nem (yajña), inai az áldozatokban 

a nem soma és nem tűzáldozat jellegű rítusok (iṣṭi).  

Látható, hogy mindaz az erőfeszítés, ami a korábbi leírásokban, ha sok esetben erőltetetten is, 

de arra irányult, hogy a Varāha egyes részeit az áldozat részeinek és eszközeinek feleltesse 

meg, mostanra nagyrészt szertefoszlott; az egyes elemek nem változtak, de más testrészekhez 

rendelődtek, és az új azonosítások többsége esetében nehéz a két jelenség között bármiféle 

fizikai hasonlatosságot felfedezni.  

A himnusz további részében a jana-, tapa- és satya-loka bölcsei arra kérik a Varāhát, hogy 

szilárdan helyezze le feleségét (!), a Földet, a mozgó és mozdulatlan világok anyját, az 

emberek lakóhelyéül; mert ő (Viṣṇu) az atya és a védelmező, aki természetfeletti hatalmánál 

(yoga māyā) fogva a világot teremtette, s akinek a teste a Vedákból áll. A dicsőítés végeztével 

Varāha visszahelyezte a Földet a vizekre, majd elment. Végezetül megtudjuk, hogy a Legfelső 

Úr, aki mindenek szívében lakik, biztosítja mindazok legteljesebb jólétét, akik feltétel nélkül 

imádják őt. 

A Liṅga-purāṇa, melynek keletkezését az i. sz. 600–1000 közötti időszakra teszik, az 1. 

könyv 94. fejezetében
316

 beszéli el a Föld felemelésének történetét. Itt már neve, sőt 

családfája is van a démonnak: mindjárt a történet elején megtudjuk, hogy Hiraṇyākṣa, 

Hiraṇyakaśipu fivére, Andhaka apja, az asurák ura, fő-fő daitya, legyőzte az összes devát, 

foglyul ejtette a Földet, és levitte az alvilágba, ahol rabságban tartja. A megrettent istenek 

Brahmā vezetésével Viṣṇuhoz fohászkodnak, aki korábban daityák tízmillióit győzte le. 

Viṣṇu ezt hallva a Yajña-varāha alakját ölti, s íves agyaraival megöli Hiraṇyākṣát. Ezt 

követően fényesen ragyogott. Mint az előző kalpák kezdetén, belépett az alsó világba, 

felhozta a Földet az óceánból, s az ölébe ültette. Ez újabb utalás a Varāha és a Föld intim 

viszonyára. Ezután a hálás istenek nevében Brahmā intéz dicsőítő himnuszt Varāha-Viṣṇuhoz. 

A megszólítások és jelzők sorából kiderül többek között az, hogy Viṣṇunak nyolc alakja van 
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 Agni-ṣṭoma, atyagni-ṣṭoma, ukthya, ṣoḍaṣī, vājapeya, atirātra, āptoryāma. 
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(aṣṭa-mūrti); s hogy ő Ananta, a végtelen;
317

 adományként megkapta a beszéd istennőjét; 

hogy mind a fő halhatatlanok menedéket találnak a sörtéi között; hogy szemei a nap és a hold; 

továbbá kifejezésre jut Varāha, Viṣṇu és Kṛṣṇa azonossága.  

Az i. sz. 750-re datált
318

 Padma-purāṇa (Uttarakhanda , 237, 10–29) verziójában Hiraṇyākṣa, 

akinek mérhetetlenül nagy teste és ezer karja van, elmozdítja a Földet a hegyekkel, 

óceánokkal, szigetekkel és minden élőlénnyel együtt. A Földet a fejére helyezi, és belép az 

alsó világba. Az istenek ezt látva, Viṣṇuhoz folyamodnak. A Legmagasabb Úr, akinek minden 

oldalon karjai, lábai és agyarai vannak, egy agyarával megöli a démont. Látva, hogy a Föld 

leesik a démon fejéről, agyarával felemelte és Śeṣa fejére helyezte. A nagy Viṣṇut Vadkan 

alakjában látva az istenek és a bölcsek dicsőítették őt, és százkarú Yajña-varāhának 

szólították. 

A három vizsgált szövegből látszik, hogy az avatāra-Varāha mítosza mindegyik verzióban 

kicsit más, és mindegyik szolgál valamilyen csak rá jellemző részlettel. Ilyen a Bhāgavata-

purāṇában a Varāha különleges, semmihez nem hasonlítható leírása, a Liṅga-purāṇában az, 

hogy a Varāha az ölébe ülteti a Földet, a Padma-purāṇában pedig az, hogy a Földet a démon 

a saját fejére teszi, majd Viṣṇu a Śeṣa fejére helyezi. 

A vastu-śāstra szövegek közül az Aparājita-pṛcchāban (25, 1–17)
319

 található meg a Varāha-

mítosz. Itt is a korai purāṇákhoz hasonlóan kezdődik a történet: a világegyetem terhe alatt a 

Föld lesüllyed, s a devák Viṣṇut kérik, szabadítaná ki őt az alsó világból (rasātala). Viṣṇu 

akkor Vadkan formát ölt,
320

 s ebben a hatalmas alakjában egy agyarán felhozza a Földet az 

alvilágból. Vāyu az orra hegyén volt, Sarasvatī a nyelvén, és devák milliói kerestek 

menedéket a testén. A nyakán a devák, az ajkán az asurák kerestek helyet. Szemein Sūrya és 

Candra jelent meg. A füleiben gandharvák milliói, hátul a Meru hegy liṅga formájában. A 

tizennégy világ a testén létezett, valamint tizenegy Rudra, tizenkét Sūrya, tizennégy Manu, és 

sok-sok deva. A vállain Śailajā, Gaṇeśa és Kārttikeya, széles csuklóján Indra, patáin 

gandharvák, a paták hasadékában nāgák, a pata hegyén Aśvinīdevák, mellkasán Lakṣmī, 
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 Más néven Śeṣa, akit az ősvizeken nyugvó óriáskígyó testesít meg. 
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 Kivétel a Sṛṣṭi-khaṇḍa, melyet korábbinak, kb. i. sz. 600 körülinek tartanak. 
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 A szövegrészt szanszkrit nyelven idézi Rangarajan, H. 1997:32–33, 26. jegyzet és részben Srivastava, P. L. 
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félhónap (kṛṣṇa pakṣa), jayatithi, Sūrya muhūrta, ami a hasta nakṣatra végére esik, és mindössze két ghaṭika (fél 

óra) ideig tart. 
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gyomrában az egész világegyetem. Hónaljában a hét óceán és farkában Brahmā kapott helyet. 

Ez a leírás érdekes módon nem a Yajña-varāha korábban vizsgált leírásaival rokon, hanem 

sokkal inkább azokat a teofániákat idézi, ahol Viṣṇu egyetemes (virāt) formájában mutatkozik 

meg. Az egyes istenségek pontos lokalizálása a Varāha testén a Yajña-varāha ábrázolások 

ikonográfiája szempontjából tarthat számot érdeklődésre. 

Mielőtt a Varāhával kapcsolatos más típusú (ikonográfiai) szövegek elemzésére áttérnék, 

szükséges röviden szót ejteni a Varāha-purāṇáról, amelynek neve a Vadkan megtestesülés 

nevét viseli, s ennek alapján esetleg azt várhatnánk, hogy központi helyen szerepel benne a 

Varāha-mítosz. Ezzel szemben a Varāha-purāṇa, melynek keletkezését i. sz. 750 körülre 

teszik, címét onnan kapta, hogy elbeszélése a Varāha, a Föld (Dharaṇī) és Sūta, a mitikus 

narrátor beszélgetése formájában történik, és a Varāha-mítoszról vajmi kevés szó esik benne. 

Mindössze a tíz avatāra felsorolása között egyetlen vers (15, 12) említi; még a Varāha 

avatāra című fejezet sem a Vadkan-mítoszt tartalmazza, hanem a Földistennő Varāhához 

intézet kérdéseit. A Varāha-purāṇa tehát nem tartozik a Varāha-mítosz forrásai közé. 
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4. fejezet: A Vadkan megtestesülés szöveges háttere: a művészeti 

ábrázolásokra vonatkozó ikonográfiai leírások  

A Varāha-mítoszok vizsgálata után most egy újabb szövegtípust, a Varāha művészeti 

ábrázolására vonatkozó ikonográfiai szövegeket kell elemeznünk. Az ikonográfia (a görög 

eikón 'kép' szóból) egyrészt jelenti azt az előírás-rendszert, amely India vallási művészetében 

(de más vallási hagyományok művészetében is) az istenség megjelenítésének módját 

határozza meg; másrészt jelenti azt a tudományágat, amely e vallási művészet megvalósult 

ábrázolásainak azonosításával, leírásával és tartalmának interpretációjával foglalkozik.  

Az ábrázolások megismerésének elsődleges forrását magától értetődő módon maguk az 

ábrázolások jelentik. Azonban nem egyetlen forrását, hiszen mint ismertes, az indiai művészet 

számos emléke a szubkontinens háborúi – elsősorban az iszlám hódítás és az azzal járó 

ikonoklazmus – során elpusztult, sok elhagyott épület az idők során magától dőlt össze, 

és/vagy került a helyi lakosság általi "újrafelhasználásra". Sok ábrázolás készült a századok 

során romló anyagból, elsősorban fából, amely azonban India éghajlata alatt gyors pusztulásra 

van ítélve. A középkorból
321

 fából készült ábrázolást egyáltalán nem ismerünk, az indiai képi 

ábrázolások történetének korai időszakáról nem is beszélve. Így az indiai ikonográfia 

tanulmányozásakor mindig tudatában kell lennünk annak, hogy a fennmaradt tárgyi emlékek 

az egykor készült szobrászati alkotásoknak csak egy töredékét vagy bizonyos (ismeretlen 

nagyságú) hányadát képviselik, s ezért ezek alapján nem kaphatunk teljes képet az indiai 

alkotó művészetről; szükséges tanulmányozni a feliratos és numizmatikai forrásokat, s 

legfőképpen nélkülözhetetlen az irodalmi források vizsgálata.  

Tudjuk vagy tudni véljük, hogy a vedikus árjáknak nem voltak épített szentélyei, és képi 

ábrázolásokat sokáig nem készítettek. A szobrászat legkorábbi emlékei az Indus-völgyi 

civilizációból, majd hosszú szünet után az időszámításunk előtti 3. századból maradtak fenn; a 

szobrászati ábrázolások készítése ezt követően folyamatos. Bár a vedikus korban ábrázolások 

nem készültek, a korszak irodalma mégis érdekes megvilágításba helyezi a későbbi korok 
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 Az indiai középkor fogalma az európai középkortól lényegesen eltérő berendezkedést takar, így csak 

megszorításokkal használom ezt a kifejezést, szem előtt tartva, hogy az pusztán a kronológiai elhelyezést segítő, 

és nem valamely specifikus gazdasági-társadalmi formáció megjelölésére szolgáló terminus. Helyettesíthető 

lenne a hindu dinasztiák korával, azonban az indiai szerzők annyira következetesen és kizárólagosan a középkor 

fogalmát használják, hogy emiatt magam is célszerűnek látom e fogalom megtartását, az említett 

megszorításokkal.  
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szobrászati alkotásait, ugyanis alapvető hasonlóság áll fenn sok hindu istenség későbbi 

ikonográfiai koncepciója és a vedikus "prototípusaikról" a korai szövegek alapján kialakuló 

kép között. A korai és későbbi vedikus szövegek számos anthropomorf, esetenként thériomorf  

részlettel szolgálnak az istenségeket illetően, olyannyira, hogy szoros kapcsolatot fedezhetünk 

fel a vedikus anthropomorfizmus és a későbbi ikonográfia között.
322

 A későbbi indiai vallási 

és tudományos-technikai irodalom számos műve van részben vagy egészben az épületek 

(templomok, szentélyek) és ábrázolások elkészítési módjának szentelve. Ezekkel 

kapcsolatban néhány dologra általánosságban is ki kell térni. Az első, s talán a legfontosabb 

észrevétel az, hogy az ikonográfiai irodalom viszonylag késői: keletkezésének alsó határát a 

szövegek legfeljebb csekély hányada esetében lehet legkorábban az i. sz. 2–4. századra tenni; 

azt mondhatjuk, hogy az ikonográfiai információink inkább csak kivételképpen mennek 

vissza a Gupta-kort megelőző időre, míg a szövegek tetemes hányada jóval későbbi, s 

keletkezésük felső határaként a 15. század jelölhető meg. A szövegek számának gyarapodása 

párhuzamos azzal, ahogyan az ábrázolások száma a Gupta-korban ugrásszerűen növekszik, 

majd ez a tendencia a poszt-Gupta korban és azt követően a középkor századaiban tovább 

folytatódik. Ugyanakkor tény, hogy a legkorábbi szövegeknél is jóval régebbiek az első 

ábrázolások. Figyelemreméltó az ikonográfiai szakirodalom egyik legtekintélyesebb 

szerzőjének, J. N. Banerjea-nek az álláspontja, miszerint nem az ábrázolások készültek a 

szövegek alapján, hanem éppen fordítva, a szövegek keletkezése az ábrázolások nyomában 

haladt. Banerjea találó hasonlata szerint az ábrázolások és az ikonográfiai viszonya olyan, 

mint a nyelv és a nyelvtan kapcsolata, amennyiben a grammatika is egy már létező nyelvi 

állapotot ír le, rendszerez és foglal szabályokba.
323

 Lehetséges, hogy a korai ábrázolások 

kiindulópontját a vedikus szövegek már említett anthropomorfizmusa jelentette. Az 

mindenesetre bizonyos, hogy az ábrázolások kialakulása, majd az ikonográfiai típusok 

növekvő száma a vallási igények kialakulásával párhuzamosan haladt, s ez a tendencia egy 

idő után a szövegekben is tükröződik. 

Az ikonográfiai szövegekkel kapcsolatban egy másik fontos kérdés ismét a datálás 

problémája. Az építészetre és a szobrászati ábrázolásokra vonatkozó "szakszövegek" a vāstu- 

és a śilpa-śāstrák. Minden bizonnyal nagy mennyiségű ilyen irodalom létezhetett, mert 

egyrészt magukban a művekben, másrészt a purāṇikus irodalomban szép számmal található 
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utalás az ilyen jellegű művek szerzőinek (vāstu- śāstropadeśakāḥ) nagy számára;
324

 ha az 

ilyen személyek egy része mitikus is, más említett szerzőkről, akár műveik fennmaradása 

okán, akár hivatkozásokból, tudjuk, hogy valóságos személyek voltak. Valószínűnek látszik, 

hogy az építészetre és szobrászatra vonatkozó írásműveknek csak egy kisebb része maradt 

fenn, éppúgy, mint az ábrázolások esetében. A vāstu-śāstrák (pl. Mānasāra) többségükben 

antológiák vagy kompendiumok, és keletkezésük időpontja nehezen határozható meg. 

Varāhamihira Bṛhat-saṃhitāja, a "nagy gyűjtemény", az egyik olyan mű, amelyet viszonylag 

pontosan, a 6. századra lehet datálni. A vallási művészet antológiáinak eredeti forrásai a 

legtöbb esetben a saṃhitāk, āgamák, tantrák. T. A. G. Rao szerint ezek keletkezési ideje nem 

korábbi, mint az 5–6. század, de fő keletkezési idejük inkább a 9–12. század.
325

 Ezek a 

traktátusok vagy a pāñcarātra (vaiṣṇava), vagy a śaiva irányzathoz tartoztak; négy részük 

közül a kriyā-pāda foglalkozik a templomépítéstől a szobrok készítéséig mindenféle alkotó 

tevékenységgel. Ezeknek a részeknek szerzőik, a művek egészéhez viszonyított terjedelmüket 

véve alapul, nagy fontosságot tulajdonítottak. Fontos szöveg a Pādma-tantra kriyā-pāda 

része, a Vaikhānasāgama és a Hayaśīrṣa-saṃhitā. A purāṇikus irodalom, jóllehet elsősorban 

öt fő témával foglalkozik, a művek készítésére (pratimā-lakṣaṇa, olykor 

devatārccānukīrtana) vonatkozóan is tartalmaz gondosan kidolgozott részeket. Ezek sok 

hasonlóságot mutatnak a pāñcarātra saṃhitākkal, ahonnan valószínűsíthetően ismereteiket 

szerzik,
326

 vagy pedig közös forrásból táplálkoznak. Fontos purāṇikus szöveg a 

Viṣṇudharmottara-purāṇa, amely a purāṇikus irodalmon belül a legteljesebb képet adja 

nemcsak az ikonográfiáról, hanem a festészetről és az építészetről is. A hagyomány 

valószínűsíthető láncolata tehát úgy állapítható meg, hogy a purāṇák a pāñcarātra 

szövegekből, a későbbi kompendiumok, közöttük a smṛti irodalom művei pedig elsősorban a 

purāṇákból merítettek. A kompendiumok késői művek: Hemādri Caturvarga-cintāmaṇija 13. 

századi, Gopāla Bhaṭṭa Haribhaktivilāsa és Maṇḍana Devatāmūrti-prakaraṇa, valamint 

Rūpamaṇḍana című műve 15. századi. A Hayaśīrṣa- saṃhitā és a Vaikhānasāgama datálása 

több mint bizonytalan; az utóbbi dél-indiai mű, és a 6–8. századi dél-indiai ábrázolásokkal 

mutat szorosabb egyezőséget.
327
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Ez mindjárt át is vezet a szövegekkel kapcsolatos harmadik kérdéskörhöz; ez pedig a területi 

érvényesség problémája. T. A. G. Rao az indiai ábrázolások egyöntetűsége miatt azon a 

véleményen volt, hogy az āgamák és tantrák előírásai általános érvénnyel kellett, hogy 

bírjanak;
328

 J. N. Banerjea ezzel szemben úgy véli, hogy Észak- és Dél-India ikonográfiája 

olyan lényeges eltéréseket mutat, amelyek semmiképpen sem interpretálhatók egyazon 

ikonográfiai szöveg alapján. A Viṣṇu ábrázolások esetét hozza fel példának: míg Dél-

Indiában Viṣṇu kíséretében minden esetben Śrīdevī és Bhūdevī jelenik meg légycsapó és 

lótusz, illetve légycsapó és kék lótusz attribútumokkal, ahogyan azt a Vaikhānasāgamában 

olvassuk, addig Észak-Indiában szinte mindig Śrī Lakṣmī és Puṣṭi-Sarasvatī a kísérői, 

lótusszal, illetve lanttal, ami megfelel a Matsya- és az Agni-purāṇa leírásának. Szerinte mind 

az ábrázolások, mind a szövegek déli, illetve északi csoportra oszthatóak, még akkor is, ha az 

idő előre haladtával egyre gyakoribb volt a kettő egymásra hatása.
329

 A magam részéről az 

utóbbi véleményt osztom; amint az az alábbiakban is látszani fog, mind a szövegek, mind az 

ábrázolások tekintetében jól körvonalazható az északi, illetve a déli tendenciák különbsége. 

Ezek a vallás és a mitológia egységességénél fogva variánsoknak tekinthetők, ám a 

részletekbe menő vizsgálat tanúsága szerint – különösen a Varāha ábrázolásai tekintetében – 

jól elkülönülő variánsoknak. 

Térjünk át most a konkrét szövegek vizsgálatára. A vaiṣṇava ikonográfia szövegeit tehát a 

purāṇák és upapurāṇák (Matsya-, Agni-, Skanda-, Viṣṇudharmottara-purāṇa), egyes 

pāñcarātra művek (Hayaśīrṣa, Parāśara), tantrák (Viṣṇu- és Meru-tantra), āgamák 

(Vaikhānasāgama), valamint śilpa- és vāstu-śāstrák (Mānasollāsa, Śilpa-ratna, Aparājita-

pṛcchā, Rūpamaṇḍana, Devatāmūrti-prakaraṇa) tartalmazzák. Keletkezési koruk körülbelül a 

Gupta-kortól a 15. századig terjedő időszakot öleli fel. Ezek a művek a Vadkan avatāra 

megjelenítésének módját többnyire Viṣṇu és avatārái ábrázolási szabályainak részeként 

tárgyalják. A kifejezetten ikonográfiai célú szövegeken és szövegrészleteken kívül 

ikonográfiai relevanciája lehet más jellegű szövegeknek, például a mitológiai szövegeknek is; 

ezeket az előző fejezetben részletesen vizsgáltam. Emellett elszórt utalások, közvetett 

információk a világi irodalom alkotásaitól kezdve a pénzeken keresztül a feliratokig többféle 

forrásban találhatók.  

A purāṇikus irodalom művei közül témám szempontjából elsődleges az upapurāṇák körébe 

tartozó Viṣṇudharmottara-purāṇa, mely a vaiṣṇava ikonográfia alapműve. A mű címének 
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összetétele egy Viṣṇudharma című alapműre engedne következtetni, melynek folytatása 

(uttara) lenne a szóban forgó mű. D. C. Bhattacharya azonban rámutat, hogy a 

Viṣṇudharmottara befejező sorából és kolofónjából következtethetően az nem egy 

feltételezett Viṣṇudharma című mű, hanem a Viṣṇu-(mahā)purāṇa folytatásaként, illetve 

kiegészítéseként íródott.
330

 A mű keletkezését Hazra az i. sz. 400 és 500 közötti időszakra 

teszi, és pāñcarātra műnek tartja.
331

 A mű pāñcarātra jellegéről az alábbiakban szót ejtek, 

előbb azonban a datálás kérdésével foglalkozom. Az elmúlt több mint száz évben jó néhány 

kutatót foglalkoztatott a Viṣṇudharmottara datálásának problémája, ami önmagában is jelzi a 

mű fontosságát, de egyszersmind a datálás problematikus voltát is, hiszen a 

kormeghatározások szórása igen nagy, az i. sz. 230 és 1000 közötti hét és fél évszázadot öleli 

fel.
332

 A mű Gupta-kori datálása a Viṣṇudharmottarával foglalkozó első szerzőre (G. Bühler, 

1890) megy vissza; a késői datálás első proponálója, M. Winternitz  i. sz. 628 és 1000 közé 

helyezte a mű keletkezését. A művel foglalkozó legtöbb szerző szerint a Viṣṇudharmottara 

nem régibb, mint az 5. század, és nem későbbi, mint a 9. század. A datálás felső határának 

legfőbb érve az, hogy a Viṣṇu-sahasra-nāma kommentárja, melyet hagyományosan a 9. 

században élt első Śaṅkarācāryának tulajdonítanak, említi a Viṣṇudharmottarát. Hazra szerint 

a késői interpolációk ellenére a fejezetek többsége az i. sz. 400–500 közötti évszázadra 

datálható. A Viṣṇudharmottara más purāṇákhoz hasonlóan párbeszédes formában íródott, s 

egyik beszélgetőtársa a Vajra nevű király, akit rendszeresen a narendra-candra és a nṛpa-

candra megszólítással illetnek; mindkét cím az i. sz. 5. század első negyedében uralkodó II. 

Candragupta korára volt jellemző. Candragupta korára utal az is, hogy a mű burkolt 

célzásokat tartalmaz Kālidāsa Vikramorvaśīya című művére, amelynek hősében a költő az 

uralkodó II.Candraguptát énekelte meg; az utalások alapján feltételezhető a Vikramorvaśīya 

Purūravā királyának és a Viṣṇudharmottara Vajrájának azonosítása.
333

 Ebből kiindulva S. 

Jaiswal is az i. sz. 400–500 közötti datálásra teszi le a voksát. A korai datálás mellett szól az 

is, hogy a Viṣṇudharmottara a Viṣṇu-purāṇa kiegészítéseként íródott, ami viszont 5. századi 

keletkezésű. S. Kramrisch 7. századinak tartja a művet, valójában átlagolva a saját maga által 
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megállapított szélső dátumokat (i. sz. 500 és 9. század). C. Sivaramamurti a Citrasūtra rész 

információi alapján a Kuṣāṇa-Gupta átmeneti periódusra, azaz i. sz. 230 és 320 közöttre, K. 

Khandalavala, részben Sivaramamurti érvei alapján, i. sz. 350 körülre datálja, P. Shah 

asztronómiai érvek alapján az alsó határt a 4. századra teszi. Az ikonográfiai érvek közül erős 

a Sūrya számára előírt északi típusú ruházatra (udīcya-veśa) való hivatkozás, melyről tudott, 

hogy korai ábrázolási konvenció. Ugyanakkor D. C. Bhattacharya érvelése szerint a 

Pratimālakṣaṇa rész, amely a szobrok készítésére vonatkozó előírásokat tartalmazza, s amely 

emiatt témám szempontjából szorosabban érdekel, az ikonográfia olyan fokú kiforrottságáról 

tanúskodik (alternatív ábrázolási módok, konceptualizáció, kidolgozottság, részletesség), ami 

véleménye szerint csakis a középkorban, leghamarabb a 7. században képzelhető el. Emellett 

a Prāsādalakṣaṇa rész, amely az építészeti előírásokat tartalmazza, olyan építészeti, 

ikonográfiai és rituális koncepciókat fogalmaz meg, melyek szintén nem lehetnek a 7. 

századnál korábbiak. További érve, hogy a szöveg nemcsak a pāñcarātra és a sāttvata 

rendszerekre utal, hanem a vaiṣṇava-gāyatrī és a vaiṣṇava-homavidhi összetételekben a 

"vaiṣṇava" megjelölést is használja, miközben ismert, hogy ennek a terminusnak a kultikus 

értelmű vagy vallási irányzatra utaló használata egyértelműen poszt-Gupta; a Gupta-korban 

csak a bhāgavata megjelölés volt használatban. Mindezek alapján – megengedve, hogy a mű 

korábbi hagyományokat továbbvisz és későbbi interpolációkat is tartalmaz –, jelenlegi 

formájában i. sz. 650-re datálja a mű keletkezését.
334

  

Mindebből magam azt a következtetést szűröm le, hogy a korai keletkezés érvei erősebbek; 

legvalószínűbbnek a Viṣṇu-purāṇához való kapcsolódás látszik legkésőbb a 6. században. 

Bhattacharya legfőbb érve, hogy a Gupta-korban a vaiṣṇava megjelölés nem volt 

használatban. A 2. fejezetben ejtettem szót arról, hogy a parama-vaiṣṇava cím használata már 

az 5. században felbukkan az Aparāntában
335

 uralkodó Traikūtaka-dinasztiabeli Dharasena 

pénzein.
336

 Az is tudott, hogy Gujaratot II. Candragupta hódította meg és csatolta a Gupta-

birodalomhoz. Nem kizárt emiatt, hogy a vaiṣṇava megjelölés ismert volt II. Candragupta és 

utódai számára, noha ez jelenlegi információink alapján nem ment át az akkori Gupta 
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címhasználatba. A II. Candraguptára és Kālidāsa művére való utalásoknak, a Gupta címek 

használatának (tizennyolcszor a műben!) csakis abban a korban lehetett értelme, később nem.  

A Viṣṇudharmottara-purāṇa harmadik, öt alegységből álló része foglalkozik a 

művészetekkel. Az első szakasz (1–19. fejezet) általános bevezetője után, mely a művészetek 

eszközeivel és módszereivel, valamint a művészeti ágak kölcsönös viszonyával foglalkozik, a 

Nṛttasūtra címet viselő második szakasz (20–34. fejezet) a drámával és a tánccal, a Citrasūtra 

című harmadik szakasz (35–43. fejezet) a festészet esztétikai és technikai aspektusaival, a 

Pratimālakṣaṇa című negyedik szakasz (44–85. fejezet) az istenábrázolások részletes 

ikonográfiájával, az ötödik és egyben utolsó szakasz, a Prāsādalakṣaṇa (86–118. fejezet) a 

szentélyek építészeti specifikumaival, valamint a Pratimālakṣaṇa részben tárgyalt szobrok 

rituális felszentelésével és tiszteletével foglalkozik. Ikonográfiai vizsgálódásom során 

elsősorban a Pratimālakṣaṇa című résszel kell részletesen foglalkoznom. 

A Pratimālakṣaṇa, melynek negyvenhárom fejezete Vajra király és Mārkaṇḍeya bölcs 

párbeszéde formájában van megírva, az ikonográfia teljes vaiṣṇavizációját tükrözi; ez azt 

jelenti, hogy valamennyi tárgyalt istenség Viṣṇu manifesztációjaként van feltüntetve.
337

 

Hangsúlyosan mutatja ezt a tendenciát az első és az utolsó fejezet, mely a trimūrtinak, illetve 

Viṣṇu teofániájának (devodyāna) van szentelve, s így egyrészt Viṣṇunak a trimūrti másik két 

tagjával szembeni elsőbbségét, másrészt mindenek felett valóságának panteisztikus aspektusát 

erősíti meg. Viṣṇu felsőbbsége és mindenütt jelenvalósága egyéb megerősítést is kap a 

műben. A 85. fejezet Viṣṇu különféle – emanációs és inkarnációs – formáinak ikonográfiai 

leírását adja, melyeket a szöveg Viṣṇu látható megjelenéseinek (prādurbhāva devadevasya 

viṣṇoḥ) nevez. A Pratimālakṣaṇa más helyén kiderül, hogy nem ez Viṣṇu összes megjelenése: 

a bevezető fejezet az istenek ősi urát, Vāsudevát (vareṇyaṃ deveśvaraṃ vāsudevaṃ purāṇam) 

úgy írja le, mint aki bármilyen testben lakhat a hívő kívánsága szerint (yatheṣṭa-

dehopagatam).
338

 Viṣṇu mindenütt jelenvalóságát emeli ki nyolcas formájának koncepciója is 

(aṣṭātmā vāsudevo),
339

 mely a nyolc világtáj uralmával összefüggésben alakul ki, s itt a 

Pratimālakṣaṇában jelenik meg először; valószínűleg azért, hogy ezáltal Viṣṇu térbeli 

dimenziója vizuálisan megjeleníthetővé váljon. Alapjául a négyes forma (caturātmā) szolgált, 
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melyet Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha mint elsődleges manifesztációk 

négyese alkot (ez egyszersmind a pāñcarātra tan magva). Minthogy a világtájaknak a 

Viṣṇudharmottara keletkezése előtt is voltak őrzői – (aṣṭa-) dik-pati vagy dik-pāla
340

 –, ezt a 

szöveg úgy hidalja át, hogy az manifesztációkhoz a 85. fejezetben két-két ajtónállót 

(pratihāra) rendel, akiket sorra az égtájőrökkel azonosít, továbbá, az égtájőröket is Viṣṇu 

formáinak tekinti. Vāsudeva két ajtónállója Subhadra és Vasubhadra, Saṃkarṣaṇáé Āṣāḍha és 

Yajñatāra, Pradyumnáé Jaya és Vijaya, Aniruddháé Āmoda és Pramoda. A nyolcas forma 

tehát a következőképpen alakul ki: Subhadra=Śakra (Indra), a keleti égtáj őre; 

Vasubhadra=Hutāśana (Agni), délkelet; Āṣāḍha=Yama, dél; Yajñatāra=Virūpākṣa (Nirtti), 

délnyugat; Jaya=Varuṇa, nyugat; Vijaya=Pavana (Vāyu), északnyugat; Āmoda=Dhanada 

(Kubera), észak; Pramoda=Śiva (Īśāna), északkelet.
341

 A nyolc istenséggel kapcsolatban 

további érdekes információval szolgál a szöveg. A folytatásban (85, 40–43) ugyanis 

megtudjuk, hogy Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha ajtónállói milyen neveken 

ismertek; ez pedig nem más, mint a nyolc természetfeletti képesség (siddhi). Vāsudeva 

ajtónállói az atomnyi méretűvé válás képessége (aṇimā) és a rendkívüli könnyűség elérésének 

képessége (laghimā); Saṃkarṣaṇa ajtónállói a méret tetszőleges növelése (mahimā) és a 

mindent elérés képessége (prāpti), Pradyumna ajtóőrei az ellenállhatatlan akarat (prākāmya) 

és a nagyság (īśitva), Aniruddháé az akarat elfojtásának (vaśitva) és a vágyak elfojtásának 

képessége (kāmāvasāyitā).  

Viṣṇu mindenütt jelenvalóságát, a mindenséget átható aspektusát fejezik ki tehát a négyes 

forma (catur-mūrti). Ki kell térnem még a további ábrázolási típusokra, melyek Viṣṇunak 

ugyanezt az aspektusát hivatottak megjeleníteni. Az ikonográfiai szakirodalom mai 

szóhasználatában a vaikuntha, a viśva-rūpa/virāt-rūpa  és a catur-vyūha (catur-mūrti) 

ábrázolási típusok ezek; a vaikuntha alatt a kétoldalt oroszlán-, illetve vadkanfejjel, hátul 

rendszerint félelmetes, maszkszerű arccal ábrázolt Viṣṇut értjük; a viśva-rūpa alak alapja 

ugyanez, de a körülötte ábrázolt lények sokasága az istenség teofániáját idézi fel; a catur-

vyūha típus alatt a négy manifesztáció együttes ábrázolását értjük. Szükséges vizsgálni, hogy 

a Pratimālakṣaṇa terminológiája és leírásai hogyan viszonyulnak a ma többé-kevésbé 
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általánosan elfogadott szaknyelvi fogalmakhoz.
342

 A négyes és a nyolcas forma után a szöveg 

áttér a vaikuntha ábrázolási formára (85, 43–45), amelyet a négyes forma (Vāsudeva, 

Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha) egy testtel, de négy arccal (catur-mukha, catur-

vaktra) való ábrázolásaként ír le. A vaikuntha ábrázolás valójában a pāñcarātra tanokat 

fordítja le az ikonográfia nyelvére. A négy arc ábrázolásával kapcsolatban a szöveg visszautal 

a korábban elmondottakra. Ez a szöveghely a 47. fejezet 9–19. verse, ahol a legfelső istenség 

négy arca (vaktra-catuṣṭayam) a következő(t jelenti): erő (bala), tudás (jñāna), hatalom 

(aiśvarya) és energia (śakti). Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha ezeknek a 

manifesztációja. A legfőbb istenségnek két-két karja kell legyen minden arcához. Vāsudeva 

kezében a nap és a hold van, azaz a férfi (puruṣa) és a női (prakṛti) princípium, melyek 

Vāsudeva kezében a korong (cakra) és a buzogány (gadā) formáját veszik fel; Saṃkarṣaṇa 

kezeiben mozsártörőt (musala) és ekevasat (lāṅgala) tart; Pradyumna kezében íj (cāpa) és 

nyíl (bāṇa), Aniruddha kezében pajzs (carma) és kard (khaḍga) van. Az ekevas az idő, a 

mozsártörő a halál; e kettővel Saṃkarṣaṇa minden mozgó és mozdulatlant magához vonz. 

Pradyumna kezében az íj a sāṅkhya filozófiát, a nyíl a yoga filozófiát jelenti. Aniruddha 

kezében Brahmā pajzsa a látszat fátyla, mely a világ teremtéséhez szükséges, a Nandaka 

'öröm', 'élvezet' nevű kard pedig a világról való lemondást jelenti. Szimbolikus értelemben 

tehát ismét a nyolcas számhoz jutottunk el a négyes formából kiindulva. A szöveghely utolsó 

sora összefoglalja a leírt ábrázolásmód célját, s ez éppen az, amit fentebb jeleztünk: 

"Így elmagyaráztam neked annak a hasonlíthatlannak a formáját, aki az egész világot  

magában foglalja; 

így tartja fenn az istenség, a világ ura, testével az egész világot."
343

  

(Pratimālakṣaṇa 47, 19. A szerző fordítása) 

A vizsgált szöveghelyre (85, 43–45) visszatérve, a következő előírásokat olvassuk. A keletre 

néző (szembenézeti) fő arc legyen nyugodt (saumya); a déli (jobb oldali) a tudás arca, 

"oroszlán-archoz hasonlatosan" (siṃha-vaktrābhaṃ) jelenjen meg; a nyugati (hátulsó) arc 

legyen ádáz (raudra), s ez az istenség hatalmát (aiśvaryaṃ) jeleníti meg. Nem történik említés 

a negyedik arcról. Az "oroszlán-archoz hasonlatos" jobboldali arccal kapcsolatban 

                                                 
342

 A Pratimālakṣaṇa leírásainak értelmezését megnehezíti, hogy a fordító, D. C. Bhattacharyya a párverseket 

számos helyen önkényesen kettébontja, és azok első, illetve második sorát az előző, illetve a következő 

versekhez csapja, s ezzel a szöveg szándékától eltérő értelmezést ad az eredetileg egyébként teljesen világos 

szövegnek. 

343
 "Etaddhi tasyāpratimasya rūpaṃ taveritaṃ sarvajaganmayasya| Evaṃ śarīreṇa jagatsamagraṃ bibharti 

devaḥ sa jagatpradhānaḥ||" Pratimālakṣaṇa 47, 19. Bhattacharyya, D. C. 1991:26. 
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Bhattacharya megjegyzi, hogy nem lehet véletlen a siṃha-vaktrābhaṃ kifejezés használata a 

siṃha-vaktra 'oroszlán arcú' helyett; az összetétel valószínűleg arra utal, hogy az ábrázolásnak 

emberi vonásokat is kell hordoznia, mint a nṛ-simha 'ember-oroszlán' megtestesülés esetében. 

Mindkét nyitott kérdésre a 44. fejezet 11–13. verse adja meg a választ, amely szerint Viṣṇu 

négyarcú ábrázolása esetében a keleti arc nyugodt, a déli ember-oroszlán (nāra-siṃhaṃ), a 

hátulsó arc Kāpila, az északi (bal oldali) pedig vadkan. Megállapíthatjuk tehát, hogy a 

mindenütt jelenvaló, mindent átható és magába foglaló aspektust kifejező ikonográfiai típusok 

közül csak a viśva-rūpa típusról nem tesz említést a szöveg.  

Térjünk át most a Pratimālakṣaṇa Viṣṇu avatāráira vonatkozó ábrázolási előírásaira. A 

Pratimālakṣaṇa Viṣṇu számos megtestesülését említi, de csak néhánynak az ikonográfiai 

leírásával foglalkozik; ezek közül is a Varāha és a Nṛ-siṃha avatārának szenteli a legnagyobb 

figyelmet. Mindkettő esetében többféle ábrázolási alternatívát sorakoztat fel. A Varāha 

esetében thériomorf  (samagra kroḍarūpaḥ) és ember-vadkan (nṛ-varāha vagy varāha-

mānava-madhyaga a szöveg szóhasználata szerint) ábrázolási módokat említ. Ezek 

alapvetően megfelelnek a művészetből ismert típusoknak; mindkét változatnak, mint látni 

fogjuk, számos szobrászati ábrázolása létezik. A Varāha ábrázolási szabályait a "Vadkan 

alakjának megformálása” (varāha-rūpa-nirmāṇam) című, 11 versből álló 79. fejezet 

tartalmazza, melynek szövege a következő: 

Az ellenállhatatlan
344

 Úr, Hari, mint Vadkan, az isteni hatalom. 

Isteni hatalma erejével agyara hegyén felemelte a Földet. 

Ember-vadkanként
345

 a Magasztos vagy
346

 a Śeṣán állva készítendő el: 

A Śeṣa négy karral készüljön el, szép drágaköves tarajjal, 

ámulattól tágra nyílt szemmel, az istennő
347

 szemléletében elmerülve. 

                                                 
344

 "Aniruddha", amit itt és a 11a verssorban szó szerinti értelmében használ a szöveg. A 11b sorban meg is 

magyarázza: "ruddhā na yasya kvācideva śaktiḥ", "akinek az erejét senki sem fékezi". 

345
 Az ábrázolások embertestű, vadkanfejű típusa. 

346
 Az atha vā 'vagy' kötőszó párja a 7., 8., 9., és 10. versben található, s az ábrázolások többféle lehetőségére 

utal. 

347
 "Devīvīkṣaṇatatparaḥ". A tartalom alapján inkább valószínűsíthető a devavīkṣaṇatatparaḥ 'az isten 

szemléletében elmerülve' értelmezés, ezért lehetséges, hogy szövegromlásról van szó (Vekerdi József 

észrevétele). S. Kramrisch szintén istennek fordítja az összetétel első tagját. Ez az értelmezést támasztják alá a 

szobrászati ábrázolások. 
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Annak két kezében eke és mozsártörő
348

 készítendő, ó, Yādava! 

És kígyókkal ékesen készítendő el, továbbá összetett kézzel. 

Annak a hátán kilépő állásban
349

 álljon a Magasztos. 

A bal könyökén helyezkedik el női alakban a Föld.
350

 

Az [isten] előtt tiszteletadásban elmerülve, gyönyörűségesen, kétkarúan  

készítendő el.
351

 

Amelyik karján az istennőt tartja, abban a kezében csigakürt legyen.  

A többi keze lótuszt, korongot, buzogányt tartva készüljön el. 

Vagy pedig
352

 a Hiraṇyākṣa fejét levágva, korongot felemelő kézzel, 

a lándzsát felemelő Hiraṇyākṣával szemben állva legyen a Magasztos. 

A testet öltött isten nélküli végnek
353

 tudják a bölcsek Hiraṇyākṣát. 

Azt elűzte az isteni hatalmú Vadkan, ó, Ellenség Legyőzője! 

Vagy pedig Kapilához
354

 hasonlóan, meditációban ülve készüljön el az Ember-vadkan. 

Vagy pedig kétkarúként készüljön, a sárrög kiemelésére készülve. 

Vagy pedig teljesen vadkan alakban,
355

 sok dānava között.
356

 

                                                 
348

 Ritka, de nem példa nélkül álló, hogy a Śeṣa attribútumokat kap. Művészeti ábrázolására lásd 3.1.2.5. Nṛ-

varāha_Rājim (Raipur), Chhattisgarh _kb. 7. század; 4.1.2.48. Nṛ-varāha_Bandhogarh (Shahdol), M. P._kb. 10. 

század (Kalacuri). Az itt említett eke és mozsártörő Saṃkarṣaṇa attribútumai, aki azonos Balarāmával, akit 

viszont Śeṣa megtestesülésének tartanak. A Mahābhārata leírja a halálát: egy nagy fehér kígyó bújik elő a 

szájából, ami Ananta-Śeṣával való azonosságára utal. 

349
 ālīḍhasthāna 

350
 A neve itt Vasundharā. 

351
 D.C. Bhattacharyya fordításában: „her two hands being engaged in saluting him”, Bhattacharyya, D. C. 

1991:203. 

352
 Bhattacharyya szerint (Bhattacharyya, D. C. 1991:206, 6. jegyzet) az athavā kötőszó itt a korong felemelt 

voltára utal, szemben az előző verssel, ahol a korong felemelésére nem volt szükség. Azonban nyilvánvalóan 

nem erről, hanem a különböző ábrázolási formák közötti választásról és az ehhez nyelvtanilag szükséges páros 

kötőszó második tagjáról van szó, lásd 336. jegyzet. 

353
 "mūrtim antam anaiśvaryaṃ" 

354
 A Kapila megjelenési forma leírását a 78. fejezet 1–2. verse tartalmazza. "A lemondás (vairāgya) 

Pradyumnaként ismeretes, Kapila testi formájában", ami annyit tesz, hogy Kapila a lemondás 

megszemélyesítője, és azonos Pradyumnával. Négykarú ábrázolás; meditációs pózban (padmāsana) ül, két keze 

egymásra helyezve az ölében, a másik kettőben csigakürtöt és korongot tart. Tehát a szöveg ezen a helyen arra 

utal, hogy az Ember-vadkannak is van (legyen) egy ehhez hasonló, meditációs pózban ülő, négykarú ábrázolása, 

a karok és az attribútumok azonos elrendezésével. 

355
 A thériomorf formára a śloka második sorában egyszerűen „vadkan”-ként utal a szöveg, szemben a nṛvarāha 

(embertestű, vadkanfejű) változattal. 
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A Föld kiemelése közben Ember-vadkanként vagy Vadkanként készítendő el. 

Mint az isteni hatalma eszközével felemelt egész világ
357

 készítendő el az  

ellenállhatatlan, dicsőséges Vadkan. 

Aki minden bűnt megsemmisítőnek a hatalma sehol
358

 sincs akadályozva, ó, király! 

Itt végződik az igen tisztelt Visnudharmottarában Mārkaṇḍeya és Vajra párbeszédében  

a „Vadkan alakjának megformálása” nevezetű [fejezet].
359

 

(Pratimālakṣaṇa, 79, 1–11. A szerző fordítása) 

A szöveg tehát ötféle ábrázolási típust ír le, ezek közül négy Ember-Vadkan (Nṛ-varāha), egy 

pedig teljesen állat alakú ábrázolás (itt: Varāha). A Nṛ-varāha az ábrázolások gyakorlatában 

azt jelenti, hogy a Varāhát embertesttel, vadkan fejjel jelenítik meg. A Pratimālakṣaṇa négy 

Nṛ-varāha típusa a következő: 1. kilépő állásban a Śeṣán áll, négykarú, bal könyökén van a 

                                                                                                                                                         
356

 "bahu-dānava-madhyagah". D. C. Bhattacharyya (Bhattacharyya, D. C. 1991:207, 10. jegyzet) ezt a 

szöveghelyet meglehetősen önkényesen varāha-mānava-madhyagah-ra javítja, és ember formájú vadkannak 

fordítja, mert nézete szerint ez jobban megfelel a kontextusnak. A korábbi szerzők (S. Kramrish, P. Shah, P. Pal, 

J. Williams) megtartották az eredeti szövegváltozatot, s arra többnyire az "in the midst of many danavas" 

fordítást kínálták (Kramrish, Shah, Pal), illetve a "covered with many demons" variációt (Williams). 

Bhattacharya számára a démonok serege között megjelenő Vadkan képe nem elfogadható, továbbá szerinte az 

ábrázolásokon a Nṛvarāha környezetében, illetve a thériomorf Varāha testén megjelenő alakok nem tekinthetők 

démonoknak. Véleményem szerint mindenképpen az eredeti szövegváltozat tartandó meg, kérdéses legfeljebb a 

dānava értelmezése lehet. A Bhattacharyya által kínált szövegmódosítás nemcsak értelmileg, de prozódiai 

szempontból sem állja meg a helyét (Vekerdi József észrevétele). 

357
 "aiśvarya-yogoddhṛta sarvalokaḥ". Elvileg azt az értelmezést is megengedné a sor, hogy 'mint aki isteni 

hatalma eszközével az egész világot felemelte, [úgy ] készítendő el az ellenállhatatlan, dicsőséges Vadkan'. Ezt 

az értelmezést akkor kellene alkalmaznunk, ha a sor a Nṛ-varāhára vonatkozna. A szöveghely különlegessége 

azonban éppen az, hogy az állat alakú Vadkanról szól, s arra mint az egész világot magában foglaló istenségre 

utal. 

358
 Bhattacharya az eredeti kvacideva változatot kvācideva-ra változtatja, s a na yasya kvācideva kifejezést "there 

is hardly anything"-nek fordítja, véleményem szerint tévesen, ugyanis ilyen szó nem létezik, és a metrum sem 

engedi meg (a korábbi śloka versmérték ebben a versben indravajra versmértékre vált, melynek képlete – – ˘ – – 

˘ ˘ – ˘ – ˘/– (Vekerdi József észrevétele). 

359
 "aiśvaryamaniruddhastu varāho bhagavānhariḥ| aiśvaryaśaktyā daṃṣṭrāgrasamuddhṛtavasundharaḥ||1|| 

nṛvarāho'tha vā kāryaḥ śeṣoparigataḥ prabhuḥ| śeṣaścaturbhujaḥ kāryaścāruratnaphanānvitaḥ||2|| 

āścaryotphullanayano devīvīkṣaṇatatparaḥ| kartavyau sīramusalau karayostasya yādava||3|| 

sarpabhūṣaśca kartavyastathaiva racitāñjaliḥ| ālīḍhasthānasaṃsthānastatpṛṣṭhe bhagavānbhavet||4|| 

vāmāratnigatā tasya yoṣidrūpā vasundharā| namaskāraparā tasya kartavyā dvibhujā śubhā||5|| 

yasminbhuje dharā devī tatra śaṅkhaḥ kare bhavet| anye tasya karāḥ kāryāḥ padmacakragadādharāḥ||6|| 

hiraṇyākṣaśiraścchedaścakrodyatakaro'tha vā| śūlodyatahiraṇyākṣasammukho bhagavānbhavet||7|| 

mūrtimantamanaiśvaryaṃ hiraṇyākṣaṃ vidurbudhāḥ| aiśvaryeṇa varāheṇa sa nirasto'rimardana||8|| 

nṛvarāho'tha vā kāryo dhyāne kapilavatsthitaḥ|dvibhujastvatha vā kāryaḥ piṇḍanirvahaṇodyataḥ||9|| 

samagrakoḍarūpo vā varāhamānavamadhyagaḥ| nṛvarāho varāho vā kartavyaḥ kṣmāvidhāraṇe||10|| 

aiśvaryayogoddhṛta sarvalokaḥ kāryo'niruddho bhagavānvarāḥ| ruddhā na kvācideva śaktiḥ 

 samastapāpāpaharasya rājan||11|| 

iti śrīviṣṇudharmottare mārkaṇḍeyavajrasaṃvāde varāharūpanirmāṇaṃ nāma||79||" Pratimālakṣaṇa, 79, 1-11. 

Bhattacharyya, D. C. 1991:202–205. 



113 

Föld, ugyanebben a kezében a csigakürtöt tartja, a többi kezében lótusz, korong, buzogány 

van és a Śeṣa üdvözlő tartásban hódol előtte; 2. Hiraṇyākṣával szemben áll, felemelt kezében 

korong (nincs említve, hogy hány karú); 3. meditációs ülésben, Kapilához hasonlóan, ami a 

78. fejezet 1–2. verse szerint azt jelenti, hogy négykarú, két keze egymásra helyezve az 

ölében, a másik kettőben csigakürtöt és korongot tart; 4. kétkarú, a sárrög kiemelésére készül 

(egyéb specifikáció nincs). A thériomorf formáról azt tudjuk meg, hogy ő maga az egész 

világ. Ez rendkívül fontos, mert ez az a szöveghely, amely az állat alakú Varāhára mint az 

istenség kozmikus formájára utal. Ilyenfajta megjelenése (Nārāyaṇa-Kṛṣṇa-)Viṣṇu egyetemes 

(virāt) megjelenésével, ikonográfiailag a viśvarūpa ábrázolásokkal rokonítja. Ez a szöveghely 

tehát ikonográfiai hátterét adja azoknak a thériomorf Vadkan ábrázolásoknak, melyeken a 

világegyetem képe jelenik meg, s amelyet a purāṇák Yajña-varāhának neveznek. 

A Matsya-purāṇa 260. fejezete több istenség ábrázolásmódját tartalmazza, közte a Mahā-

varāha leírását is (28–31).
360

 Ez a következőket tartalmazza: a Mahā-varāha kezében lótusz 

(padma) és buzogány (gadā) legyen, agyara hegyes, a Föld (Medinī)
361

 a bal könyökén; a 

csodálkozástól eltátott szájú (vismayotphulla-vadanām),
362

 lótuszt tartó Földet (Dharaṇī) 

elefántcsont-agyara hegyével felemelte; az egyik keze a csípőjén, egyik lába a teknős hátán, a 

másik a kígyó (nāga) király fején; az ábrázolást minden oldalról a világ urai (lokeśa)
363

 

vegyék körül. 

Az i. sz. 850 körül keletkezett Agni-purāṇa 49. fejezetének
364

 tárgya Viṣṇu tíz 

megtestesülésének leírása. A tíz tárgyalt avatāra a következő: Hal (Matsya), Teknős (Kūrma), 

Vadkan (Varāha), Ember-oroszlán (Narasiṃha), Törpe (Vāmana), Csatabárdos Rāma 

(Paraśurāma), Rāma, Balarāma, Buddha, Kalki. A Vadkan vonatkozásában egyetlen – 

kétkarú – ábrázolási módot ír le a szöveg, melyet Bhū-varāhának ('földi Varāha')
365

 nevez. 

Megjelenítési módja a következő (49, 2–3): a Bhū-varāhának emberteste legyen, jobb 

kezében buzogányt (gadā) stb. fegyvereket tartson, bal kezében csigakürtöt és Lakṣmīt vagy 

                                                 
360

 Matsya-purāṇam 1954:686; The Matsya Purāṇam 1972:308 

361
 A medinī jelentése 'kövér vagy termékeny'; 'föld', 'talaj'. 

362
 Furcsa kifejezés; a szokásos fordulat általában vismayotphulla-nayana vagy vismayotphulla-locana 

'csodálkozástól tágra nyílt szemű'. Oka valószínűleg szövegromlás vagy téves olvasat. 

363
 A kontextusból vélhetően az égtájőrökről lehet szó; nem szokásos kifejezés a loka-pāla vagy a dik-pāla 

helyett. 

364
 Agnipurāṇam 1957:92-94 

365
 A fordításokban "terrestrial Boar". Az elnevezés eredete, mivel nincsen egy másik, égi vadkannal 

szembeállítva, homályos; a szövegek nem magyarázzák. 
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lótuszt; Śrī (Lakṣmī)
366

 a bal könyökén helyezkedjen el, a Föld (Kṣmā) és a Végtelenség 

Kígyója (Ananta) a lábainál szolgálnak (caraṇānugau).
367

 Végezetül egy fontos mondat 

következik: "A Varāha [ábrázolásának] felállítása révén királyság és a világi lét óceánján való 

átkelés nyerhető" –ez a vélekedés ugyanis ösztönzően hathatott a Vadkan ábrázolások 

uralkodók általi készíttetésére és felállítására. 

Ugyane fejezet 18. versétől kezdődően ismét a Vadkan leírása következik: a Varāha négykarú 

legyen, tenyerén a Śeṣát (śeṣaḥ pāṇitale dhṛtaḥ) hordozza,
368

 bal karjával a lótuszt (kamala) 

tartó Földet (Pṛthvī) tartja; lábához tapadva a Föld (Dharā),
369

 lábánál áll Lakṣmī. A 

nyolckarú Garuda, három világ megbabonázója, a Varāha jobbján legyen; bal kezeiben 

korong, kard, mozsártörő (muṣala), elefántösztöke (aṅkuśa), jobb kezeiben csigakürt, lótusz, 

buzogány, hurok (pāśa). Lakṣmī lótusszal, Sarasvatī lanttal (vīnā) baloldalt legyenek. A 

szobortól jobbra Viśvarūpa ábrázolása legyen felállítva, négy arccal és húsz karral. Itt a 

Viśvarūpa, majd Viṣṇu további megnyilvánulási formáinak leírásával folytatódik a szöveg. 

Mivel Viṣṇunak a világegyetemet felölelő, magában hordozó aspektusáról van szó, s mivel a 

Viśvarūpát a Pratimālakṣaṇa nem tárgyalta, érdemes röviden ezt a szövegrészt is 

megvizsgálni. Az Agni-purāṇa szerint négy arca és húsz karja legyen, valamint három szeme, 

melyek a múlt, a jelen és a jövő tudását szimbolizálják. Fegyverei között eredetileg Śivához 

tartozó attribútumok, pl. dob (damaru) is szerepelnek; ez, valamint a harmadik szem a 

korszak szinkretisztikus tendenciáira utal. 

A tág időintervallumban i. sz. 750 és 1150 közé datált Skanda-purāṇa II. könyvének 

(Vaiṣṇava-khaṇḍa) 1. fejezete Nāradának a Sumeru csúcsán a Yajña-varāhánál tett látogatását 

                                                 
366

 Szokatlan és különös, hogy a Varāha Lakṣmīt és nem Bhūdevīt tartja. A szokásos elrendezés éppen fordított: 

a Vadkan a Földistennőt tartja, és Lakṣmī áll a lábánál. 

367
 Az angol fordításban "following his lead". A caraṇānugau jelentése valóban 'lábát követő', de az anu-ga 

jelentései között 'követő' és 'szolga' is szerepel (Monier-Williams, M. 1979 (1899):31). Véleményem szerint 

ebben a kontextusban értelmetlen az, hogy a Föld és a Végtelenség Kígyója a Varāhát követik, ezt az értelmezést 

semmilyen ábrázolás nem támasztja alá. Inkább arról lehet szó, hogy a lábainál szolgálnak, azaz hódolnak; az 

Ananta konkrétan szolgál is, hiszen tartja a Varāha lábát. 

368
 Ismét egy különös előírás. Az ábrázolásokon nem fordul elő, hogy a Varāha a tenyerén tartaná a Śeṣa kígyót, 

fordítva annál inkább, hogy ti. a Śeṣa tartja tenyerén a Varāhát, illetve annak a kilépő lábát. 

369
 Különösnek tűnhet a Föld kétféle néven és alakban történő szerepeltetése: mint Pṛthvī ('a széles vagy 

kiterjesztett') és mint Dharā ('a hordozó, a tartó'). Az ok talán az lehet, hogy míg Pṛthvī a Földet elvontabb 

jelentésében – mint az ég ellenpárját, valamint a föld elemet – személyesíti meg, addig Dharā a földi világ lakóit 

konkrét értelemben hordozó földet testesíti meg. 
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beszéli el. A szöveg röviden utal a Varāha megjelenésére, aki embertestű, vadkan fejű, 

négykarú, és kezeiben csigakürtöt és korongot tart.
370

 

A pāñcarātra szövegekre áttérve, a Vaikhānasāgama három ábrázolási típust ír le, ezek az 

Ādi-varāha, a Yajña-varāha és a Pralaya-varāha.
371

 Az Ādi-varāha – amely a Bhū-varāhával 

azonos – ember testű és vadkan fejű, négykarú, csigakürtöt és korongot tart, kilépő állásban 

(ālīdhāsana) jobb lábát a kígyókirály tarajára helyezi, combján a Földistennő ül, akit 

ormányával szaglász; a Földistennő üdvözlő tartásban, virág- és ékszerdíszben szégyenlősen 

kissé felé fordítja a tekintetét. 

"A négykarú, csigakürtöt és korongot tartó, a gabonamag sötétjéhez hasonló
372

 Ādi- 

varāhát a kígyókirály taraja ékkövére helyezett jobb lábbal, [ugyan]arra a combjára a  

Földet helyezve, jobb kezével az istennő lábát fogva, bal kezével őt tartva,
373

  

ormányával az istennőt szaglászva elkészítvén, a Földet
374

 üdvözlésre összetett kézzel,  

kinyújtott lábbal, virágöltözetet viselve, sötét ragyogással, kissé az isten felé emelve  

tekintetét, szégyenlősség miatti izgalommal telve, minden ékességgel ellátva
375

, az isten  

                                                 
370

 Skandapurāṇam 1960:II (Vaiṣṇava khaṇḍa), 1, 18 

371
 A szanszkrit szöveget közli Rao, T. A. G. 1985

 
(1914):I. Appendix C:29–30, 32 

372
 "sasya-śyāmānibhaṃ"; a kommentár a sandhyā-śyāmānibhaṃ 'a szürkület feketeségéhez hasonló' olvasatot 

veti fel. 

373
 "vāmahastena tāmupagṛhṇan" 

374
 "mahīṃ" 

375
 A szövegben eredetileg szereplő samyuta jelentése 'összeillesztett', 'egyesített'. Helyesebbnek tartom az ebben 

az összefüggésben más szövegekben is előforduló samyuktá-ra korrigálni, 'ellátott' értelemben. 
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mellbimbója magasságáig felérve vagy a pañca-tāla mérték szerint készítendő el."
376

 

(Vaikhānasāgama. A szerző fordítása)
377

 

A Pralaya-varāha típus sötét színű
378

 és oroszlán trónuson kell ülnie (siṃhāsana) egyik lábát 

felhúzva, a másikat leengedve, abban az ülésmódban, melyet "könnyed ülés" (lalitāsana) 

néven ismerünk, de a szöveg nem használja ezt a kifejezést. Négykarú, hátsó kezeiben 

csigakürtöt és korongot tart, mint az Ādi-varāha, valóságos jobb kezét félelemoszlató 

tartásban (abhaya-hasta) tartja; jobbján ül a Földistennő szintén könnyed ülésben, egyik 

kezében lótuszt tart, másikkal a trónuson támaszkodik, és kissé a Varāha felé fordul. 

"A Pralaya-varāhát ismertetem; bal lábát felhúzva, a jobbot kinyújtva,  

oroszlántrónuson ülve, sötét ragyogással, csigakürtöt és korongot tartva,  

félelemoszlató jobb kézzel, combjára helyezett bal kézzel, sárga öltözéket viselve,  

minden ékszerrel felékesítve elkészítvén, jobb oldalán a Földistennőt bal lábát  

behajlítva, a jobbot kinyújtva, ülve, fekete színben, minden ékszerrel felékesítve, kék  

lótuszt tartó bal kézzel, a trónusra helyezett jobb kézzel, kissé az isten felé emelve  

                                                 
376

 "ādivarāhaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakradharaṃ sasyaśyāmanibhaṃ 

nāgendraphaṇāmanisthāpitadakṣiṇapādaṃ tadūrau mahīṃ dadhānaṃ dakṣiṇahastena devyoḥ pādau gṛhṇantaṃ 

vāmahastena tāmupa gṛhṇantaṃ mukhena devīṃ jighrantaṃ kṛtvā tāṃ mahīṃ prāñjalīkṛtahastāṃ 

prasāritapādāṃ puṣpāmbaradharāṃ śyāmābhāṃ kiṃciddevaṃ samīkṣya vrīḍāharṣeṇa saṃyuktāṃ 

sarvābharaṇasaṃyutāṃ devasya stanāntāṃ vā pañcatālena mānena kārayet|" Vaikhānasāgama: Ādi-varāha. 

Rao, T. A. G. 1985
 
(1914):I, Appendix C:29–30. 

377
 Bár sok esetben rendelkezésre állnak angol nyelvű fordítások, a saját fordítás elkészítése mégsem 

haszontalan. Tapasztalatom az, hogy az indiai szerzők (nem kritikai kiadások esetében, hanem egy-egy 

szövegrészlet közlésekor) meglehetősen szabadon bánnak a szöveggel: amit bele lehet érteni, azt bele is 

fordítják, sőt esetenként azt is, amit nem lehet beleérteni, hanem máshonnan származó ismeret. T. A. G. Rao 

fordításában például azt olvassuk, hogy a Varāha "jobb kezével átkarolja Bhūmidevī derekát", továbbá, hogy a 

Varāha "ormánya kissé felfelé hajlik, és az istennő melléhez közelít, mintha szaglászná" (Rao, T. A. G. 1985
 

(1914):I, 132–133). A szövegben nyoma sincs sem a derék átkarolásának, sem a mell szaglászásának, T. A. G. 

Rao lelki szeme előtt talán valamilyen konkrét ábrázolás lebeghetett e sorok leírásakor. Azután, szintén az indiai 

munkák természetrajza szerint, más szerzők ugyanazt a fordítást egy az egyben átveszik, sőt tovább kerekítik a 

leírást, míg végül, az eredetivel összevetve, első látásra az sem dönthető el biztosan, hogy valóban a hivatkozott 

szövegről beszél-e a szerző, annyira eltávolodott az eredetitől. Így járt ezzel H. Rangarajan, akinél már nemcsak 

derék és mell szerepel, de a Śeṣa mellett nāgī is (Rangarajan, H. 1997:35). Szerencsésebb esetben, mint ezt Rao 

és Rangarajan is teszi, a szerzők közlik az eredeti szanszkrit szövegrészleteket is, amelyekkel fordításaik 

egybevethetők. Rangarajan egyébként Rao minden szövegközlését és fordítását szinte változatlan formában 

átveszi. 

378
 Felmerül a kérdés, hogy a szobrászati ábrázolások esetében mi volt a jelentősége a testszín és a ruházat 

meghatározásának, hacsak nem festették vagy öltöztették eredetileg a szobrokat. Erre a szokásra az indiai 

művészeti hagyományból számos példát ismerünk, de konkrétan a vizsgált művek vonatkozásában nincs ilyen 

információnk. 
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tekintetét, csodálattól tágra nyílt szemmel kell elkészíteni."
379

 

(Vaikhānasāgama. A szerző fordítása)  

A fehér színű Yajña-varāha típusnak, a Pralaya-varāhához hasonlóan oroszlántrónuson kell 

ülnie, ugyanúgy egyik lábát felhúzva, a másikat leengedve. Szintén négykarú, kezeiben 

ugyanazok a fegyverek (āyudha) vannak, és a kéztartása is azonos az előzőével. Fontos 

különbség, hogy két oldalán Srī Lakṣmī és Bhūdevī ül.  

"Most a fehér színű, négykarú, csigakürtöt és korongot tartó, ballábát felhúzó, jobb  

lábát kinyújtó Yajña-varāhát oroszlántrónuson ülve, sárga ruhát viselve, minden  

ékszerrel felékesítve elkészítvén, a jobbján Srī istennőt fehér színben, ballábát  

felhúzva, a jobbot kinyújtva, ülve, lótuszt tartó bal kézzel, a trónusra lehelyezett jobb  

kézzel, bal oldalán a Földistennőt gabonamag sötétjéhez hasonló színben, jobb lábát  

felhúzva, a balt kinyújtva, ülve, kék lótuszt tartó jobb kézzel, trónusra lehelyezett bal  

kézzel, kissé az isten felé emelve a tekintetét, csodálattól tágra nyílt szemmel kell  

elkészíteni."
380

 

(Vaikhānasāgama. A szerző fordítása) 

A Vaikhānasāgama leírásai közül csak az Ādi- vagy Bhū-varāha az, amely észak-indiai 

ábrázolásoknak (is) megfeleltethető. A Pralaya-varāha és a Yajña-varāha típus, úgy, ahogyan 

az a Vaikhānasāgamában olvasható, nincs Észak-Indiában, sőt dél-indiai ábrázolásokról sem 

ismert. A Yajña-varāha szimmetrikus ábrázolásmódja – az istenség közös trónuson ül az őt 

kísérő istennőkkel, akik egyik lábukat a trónusra felhúzva ülnek – jól ismert Dél-Indiában, 

Viṣṇut gyakran ábrázolják így Śrīdevī és Bhūdevī társaságában. Ugyanez az elrendezés a 

Pralaya- varāha leírásához hasonlóan, csak az egyik vagy csak a másik istennővel is ismert. 

Nem lehetetlen emiatt, hogy valaha léteztek a Pralaya-varāha és a Yajña-varāha ábrázolási 

típusok délen, de nem maradtak fenn. A Vaikhānasāgama szövegéből az is nyilvánvaló, hogy 

                                                 
379

 "vakṣye pralayavarāhaṃ vāmapādaṃ samākuñcya dakṣiṇaṃ prasārya siṃhāsane samāsīnaṃ nīlābhaṃ 

śaṅkhacakradharaṃabhayadakṣiṇahastaṃūrupratiṣṭhitavāmahastaṃ pītāmbaradharaṃ sarvābharaṇabhūṣitaṃ 

kārayitvā tasya dakṣiṇe devīṃ mahīṃ pādaṃ vāmaṃākuñcya dakṣiṇaṃ prasāryāsīnāṃ śyāmābhāṃ 

sarvābharaṇabhūṣitāmutpaladharavāmakarāmāsananihitadakṣiṇakarāṃ kiṃciddevaṃ samīkṣya 

vismayotphullalocanāṃ kārayet|" Vaikhānasāgama: Pralaya-varāha. Rao, T. A. G. 1985
 
(1914):I, Appendix 

C:32. 

380
 "atha yajñavarāhaṃ śvetābhaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakradharaṃ vāmapādaṃ samākuñcya dakṣiṇaṃ 

prasārya siṃhāsane samāsīnaṃ pītāmbaradharaṃ sarvābharaṇabhūṣitaṃ kārayitvā tasya dakṣiṇe devīṃ śriyaṃ 

hemābhāṃ vāmapādaṃ samākuñcya dakṣiṇaṃ prasāryāsīnāṃ padmadharavāmahastāmāsane 

nihitadakṣiṇahastāṃ vāmapārśve mahīṃ devīṃ sasyaśyāmanibhāṃ dakṣiṇapādamākuñcya vāmaṃ 

prasāryāsīnāṃutpaladharadakṣiṇahastāmāsane nihitavāmahastāṃ devaṃ kiṃcitsamīkṣya 

vismayotphullalocanāṃ kārayet|" Vaikhānasāgama: Yajña-varāha. Rao, T. A. G. 1985
 
(1914):I, Appendix C:32. 
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az itt leírt Yajña-varāhának semmi köze a vedikus kozmogónia Yajña-varāhájához, ahol a 

Vadkant egyrészt magával az áldozattal, másrészt tagjait az áldozat részeivel, eszközeivel 

hozták összefüggésbe. Míg itt a Vadkan félig anthropomorfizált formában, ember testtel és 

vadkan fejjel jelenik meg, addig ott teljesen thériomorf  formában találjuk. Továbbá, a 

kozmogonikus Vadkan eleve hatalmas méretű, és/vagy növekedni is képes, sőt, a világot 

magában foglalja. A kozmogóniai Yajña-varāha a Vaikhānasāgamában található Yajña-

varāhával csak elnevezésében egyezik. A félreértések elkerülése végett szükségesnek tartom 

jelezni, hogy a továbbiakban is, mint eddig, a Yajña-varāha megjelölést alapvetően a 

kozmogóniai Vadkanra használom, részint mivel a Vaikhānasāgama Yajña-varāhája ismert 

ábrázolásokon nem fordul elő, így erre a használatára nem lesz szükség, de ettől függetlenül 

is, a Yajña-varāha valódi, az áldozattal összefüggő jelentését a vedikus mitológia 

kozmogóniai Vadkanja fedi le. Ennek ellenére nem lehet egyetérteni H. Rangarajannal, aki a 

kozmogónikus mítosz Yajña-varāhájának az előző fejezetemben elemzett leírásait könyvének 

a Varāha ikonográfiáját tárgyaló fejezetében mint a Varāha ábrázolására vonatkozó 

ikonográfiai szövegeket elemzi,
381

 hiszen azok sem céljukban, sem tartalmukban nem 

ikonográfiai szövegek. Más kérdés, hogy ettől függetlenül lehet ikonográfiai relevanciájuk, 

mint ahogy kétségkívül van is; dolgozatomban részint ezt az összefüggést igyekszem feltárni. 

Azt már most bizonyosra vehetjük, hogy amikor a vedikus, majd nyomukban a purāṇikus 

szövegek a kozmogónikus Yajña-varāha egyes tagjait az áldozat egyes részeivel vagy 

eszközeivel állítják párhuzamba vagy azonosítják (pl. agyara áldozati oszlop, szája tűzoltár, 

orrlyuka vajáldozat, stb.), annak direkt ikonográfiai következménye nincsen. Szimbolikus 

értelemben annál inkább; tehát annak lesz ikonográfiai következménye, hogy a Vadkan 

egésze maga az áldozat, és mint ilyen, magában foglalja a világot; hogy a vaj a Vadkan 

termékenységi aspektusára utal; hogy köze van a Tűzhöz; valamint szemei (Nap és Hold) 

révén megint csak a világegyetemhez. Ennek részleteire a későbbiek során térek ki. 

A pāñcarātra szövegek közül a Hayaśīrṣa-saṃhitā, a Parāśara, a Viśvaksena, a Pādma- és a 

Viṣṇu-tantra tartalmazza a thérioanthropomorf típusú Vadkan (Nṛ-varāha) leírását. A 

Hayaśīrṣa-saṃhitā szerint a Varāha négykarú, a Földistennőt vagy Lakṣmīt tartja, továbbá 

csigakürtöt, korongot és buzogányt; Śeṣa a tenyerén tartja, ami az ábrázolások alapján azt 

jelenti, hogy kilépő lába a Śeṣa tenyerén van. Az Agni-purāṇához hasonlóan a Varāha nem 

feltétlenül a Földistennőt hordozza, hanem lehet az Viṣṇu első számú női párja, Lakṣmī is, 

                                                 
381

 Rangarajan, H. 1997:36–37 
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ami azért figyelemre méltó, mert az ábrázolás alapjául szolgáló mítosz egyértelműen a Föld 

megmentéséről szól.  

"A négykarú, Śeṣa tenyerén tartott
382

 Vadkan 

Karjával a Földet
383

 tartja, másképpen Lakṣmīt
384

 tartja. 

A Föld
385

 a lábához simulva készítendő el, amikor Lakṣmī a karján helyezkedik el, 

Az isten Vadkanként csigakürtöt, korongot, buzogányt tartva készítendő el. 

Az Ember-vadkan és az Ember-oroszlán szapta-tālában dicsőítendő, 

Korábban a még kitűnőbb
386

 nava-tālában mondtam neked."
387

  

(Hayaśīrṣa-saṃhitā XIII, 18–24. A szerző fordítása) 

A Parāśara, a Viśvaksena, a Pādma- és a Viṣṇu-tantra az itt leírtakhoz képest annyiban közöl 

további információt, hogy a Nṛ-varāha karjainak száma négytől tizenhatig terjedhet; a Varāha 

ormánya az istennőt szimatolja, ormányával a melléhez vagy kezével a derekához ér; a 

Varāha Lakṣmīval vagy akár mindhárom női párjával, Śrīdevīvel, Bhūdevīvel és Nīlādevīvel 

jelenik meg.
388

 

A Śeṣa-saṃhitā és a Sāttvata-saṃhitā a Yajña-varāhára vonatkozó leírást tartalmaz. A Śeṣa-

saṃhitā (XIII, 4b-5a)
389

 szerint a Yajña-varāhát csigakürttel és koronggal felszerelve, minden 

ékszerrel felékesítetten kell ábrázolni, Śrīdevīvel, Bhūdevīvel és Nīlādevīvel. A három istennő 

jelenlétéből ítélve teljesen világos, hogy dél-indiai szövegről van szó, és a teljes leírásból az 

is, hogy nem a thériomorf  Varāhāról van szó, ahogyan azt Rangarajan elhamarkodottan 

                                                 
382

 A szövegben szereplő "śeṣaḥ pāṇipade dhṛtaḥ" jelentése "Śeṣa a [Varāha] kéz-felületén tartatik". Mint 

fentebb már utaltunk rá, ennek nincs értelme, ilyen ábrázolási változat nem ismert; annál inkább olyan, ahol a 

Varāha lábát a Śeṣa a kezében tartja. Azonban a kifejezés nominativusban álló első fele nem engedi meg ezt a 

fordítást. A szöveget ezért śeṣapāṇipade dhṛtaḥ-ra tartom szükségesnek korrigálni. (A Hayaśīrṣa-saṃhitānak 

nem létezik egyelőre kritikai kiadása.)  

383
 pṛthvīṃ 

384
 kamala '(rózsaszín) lótusz', Lakṣmī egyik neve 

385
 Neve itt: Dharā 'tartó' 

386
 abhyadhikau 

387
 "caturbāhurvarāhastu śeṣaḥ pānipade dhṛtaḥ| dhārayan bhāhunā pṛthvīṃ dhārayan kamalāmatha|| 

pādalagnā dharā kāryā yadā lakṣmīrbhujasthitā| varāhaṃ kārayeddevaṃ śaṇkhacakragadādharam|| 

saptatālau praśasyete nṛvarāhanṛkesarī| navatālāvabhyadhikau purastāt kathitau tava||" Hayaśīrṣa-saṃhitā 

XIII, 18–24. A szanszkrit szövegrészletet közli Rangarajan, H. 1997:39 

388
 Rangarajan, H. 1997:34. Nīlādevīt csak az ikonográfiai szövegekből ismerjük, mint Viṣṇu női párjainak 

egyikét. A dél-indiai ālvārok himnuszai gyakran emlegetik Viṣṇu három feleségét, de ott Śrīdevī és Bhūdevī 

mellett mindig Piṉṉai szerepel, sosem Nīlādevī (Champakalakshmi, R. 1981:215-216). 

389
 A szanszkrit szövegrészletet közli Rangarajan, H. 1997:40. 
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kijelenti,
390

  hanem a Vaikhānasāgama antopomorf Yajña-varāhájáról. A Sāttvata-saṃhitā 

(XII, 46b-52a)
391

 ezzel szemben valóban a thériomorf Yajña-varāhát írja le, mégpedig 

rendkívül ezoterikus módon. A Varāhát Yajña-puruṣának, Vāsudevának, Ajának, Harinak 

nevezi. Nagyon fontos az a mozzanat, hogy a Yajña-varāha teste a világokat – bhūr, bhuvar, 

svar – hordozza, mert itt ragadható meg az, hogy a kozmogóniai Vadkan teremtésben játszott 

szerepe lefordítódik az ikonográfiai megvalósítás síkjára.  

A śilpa-śāstrák  közül a Śilpa-ratna szerint a Nṛ-varāha négykarú,  buzogány és lótusz van a 

kezeiben; a Földistennőt, akinek szeme a csodálattól tágra nyílt és kezében lótusz van, a 

könyökén hordozza; egyik lábát a teknősön, másikat a kígyókirály fején tartja. Ez a leírás az 

északi Vadkan ábrázolások egy részének legalábbis közeli megfelelője.  Utal a szöveg a 

teljesen thériomorf  ábrázolás lehetőségére is.  

"Az Ember-vadkant fogom kinyilvánítani, a disznó-pofával
392

 felékesítettet, 

A buzogányt és lótuszt tartót, aki az agyara hegyével a felemelt Földet,
 393

 

A csodálattól tágra nyílt szemű, kék lótuszt tartó istennőt a bal könyökén hordozza.
394

 

Az alábbiak szerint kell megfelelően elkészíteni: 

A jobb karja a csípőjére helyezve készítendő el, 

Egyik lába pedig a teknős hátán, a másik a kígyókirály fején. 

Vagy pedig olykor a disznó alakját nagy testtel kell megformálni, 

éles agyarheggyel és felborzolódott szőrű ormánnyal, pofával, vállal és füllel."
395

 

(Śilpa-ratna 25, 112–116. A szerző fordítása) 

Nagyon hasonló ehhez – csaknem szó szerint egyező – a kompendium jellegű Abhilaṣitārtha-

cintāmaṇi és a Mānasollāsa leírása mindkét ábrázolási típusról. A Caturvarga-cintāmaṇi 
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szintén kompendium, s a Varāhára vonatkozó leírása (Dāna-khaṇḍa, 327–328)
396

 megerősíti a 

más szövegekből már ismert információkat, miszerint a Varāha négykarú, kezeiben fegyverei 

(āyudha) vannak, a szöveg azonban nem nevezi meg, melyek ezek. A Varāha embertestű, 

vadkan pofájú, kissé korpulens, nagyon félelmetes, bal könyökén Śrī Lakṣmī, lábainál a 

Földistennő (Dharā) és Ananta ábrázolandó. Az istennek ez a formája az imádás által/révén 

megszabadulást ad (bhakti-mukti-da). Ismét azt látjuk tehát, hogy itt is Lakṣmī ül a Vadkan 

könyökén, és a Földistennő a lábainál jelenik meg. Az utolsó fordulat úgy értelmezhető, hogy 

a Vadkan ábrázolás odaadó imádást vált ki a hívőből, s ezáltal ad megszabadulást.  

Az Aparājita-pṛcchā keletkezése a 12. század második fele és a 13. század vége közötti 

időszakra tehető.
397

 A mű elbeszéli a Varāha avatāra mitológiai történetét (Aparājita-pṛcchā 

25, 2–8), a mű késői keletkezésére utaló dramatizált hangvételben. A Vadkan alakjának 

leírását egyrészt a mitológiai történet folytatásaképpen közli (25, 7–14, 16, 21), másrészt a mű 

egy másik helyén is találunk ide vonatkozó részleteket (219, 17, 19–20).
398

 Az Aparājita-

pṛcchā csak a thériomorf  változatról ad leírást, a Nṛ-varāha formáról nem. A 219. fejezet 

szövegrészletei szerint a Vadkan ormányát két agyarral, orrlyukakkal, szemekkel kell 

megjeleníteni, a szeme és a homloka legyen olyan, mint az elefánté, egyik lábát felemeli, a 

másik kissé hátrébb áll. Itt egy fontos mondat következik: a hátán Meru-liṅga van, s a körül a 

rituális körüljárás irányában a három világ, minden mozgóval és mozdulatlannal együtt. 

Sajnos a szöveg nem világosít fel azt illetően, hogy mi is az a Meru-liṅga, és mit keres a 

Varāha hátán, pedig ikonográfiailag nagyon fontos ponthoz értünk. A mitológia Meru-

hegyéről tudjuk, hogy az indiai világképben a Jambu-dvīpa középpontjában helyezkedik el, 

körülötte keringenek az égitestek, csúcsa Brahmā lakhelye. Ennek a részletnek a Yajña-

varāha hátán megjelenő ábrázolások azonosítása miatt van nagy ikonográfiai jelentősége. A 

szöveg úgy folytatódik, hogy Lakṣmī a Varāha agyara hegyén legyen, és jobb kezét tegye a 

Vadkan bal agyarára. Ezt a Vadkan-ábrázolást farokkal, nyakkal stb. kell elkészíteni. A 

Varāha alatt a teknős alakja legyen, alatta pedig vízfelület. A 25. fejezet vonatkozó sorai 

szerint a Varāha hatalmas testén különféle istenségek jelennek meg, például Pavana (Vāyu) 

van az ormányán, Sarasvatī a nyelvén, különböző istenségek a nyakán és a torkán, démonok 

az ajkain, szemei a nap és a hold, fülein gandharvák. A szöveg egyik legérdekesebb része az, 

amit Srivastava ismeretlen oknál fogva teljesen kihagy az ismertetéséből, hogy a Varāha 

                                                 
396

 A szanszkrit szövegrészletet közli Rangarajan, H. 1997:45 

397
 Srivastava, P. L. 1990:2–3 

398
 A szanszkrit szövegrészleteket közli Srivastava, P. L. 1990:2–3. 



122 

hátán, a Meru-liṅga formán található a négyarcú nagy isten, az eget betöltő Sadāśiva. Ez azért 

nagyon fontos, mert (egy lehetséges) ikonográfiai magyarázatát adja a thériomorf Varāha 

hátán lévő púpnak, s a rajta ábrázolt alakoknak. A Meru-liṅga körül a rituális körüljárás 

szerint a Meru tizennégy világa, a tizenegy Rudra, a tizenkét Āditya, a tizennégy Manu, Indra 

helyezkedik el; a patáin gandharvák, a paták réseiben kígyók, a paták hegyén a két Aśvinī-

deva. A Varāha itt agyarán a Földistennőt emeli, akit Vasudhā 'gazdagságot adó', illetve 

tribhuvana-sahitā  Medinī 'a három világot bíró Kövér/Termékeny' és sāgarāntā 'óceánokkal 

körülvett' nevekkel és jelzőkkel illet a szöveg. Tehát az Aparājita-pṛcchā egyik szöveghelyén 

Lakṣmīt említi, mint akit a Varāha az agyarán hordoz, a másik helyen a Földistennőt. A  

szövegek, mint látjuk, megoszlanak abból a szempontból, hogy a Vadkan agyarán melyik 

istennőt látjuk megjelenni. Nincs igaza Srivastavának abban, hogy az Aparājita-pṛcchān kívül 

az egyetlen szöveg, ahol Lakṣmīt hordozza a Vadkan, az Agni-purāṇa lenne;
399

 a 

Hayaśīrṣában – az Agni-purāṇa egyik szöveghelyéhez (49, 18–19, lásd fentebb) hasonlóan – 

vagy Lakṣmīt, vagy a Földet hordozza a Vadkan, a Caturvarga-cintāmaṇiban pedig 

egyértelműen Lakṣmīt. Érdemes megfigyelni, hogy ezekben az esetekben a Föld a Vadkan 

lábánál jelenik meg, rendszerint Ananta társaságában, és neve ilyenkor legtöbbször Dharā 

'Tartó', egy esetben Kṣmā. A Vadkan lábánál való megjelenése és neve arra utal, hogy ő, mint 

föld, tartja a világot és a Varāhát is. A közeget – alsó világ –, melyhez ebben a szerepében 

tartozik, az Ananta társasága jelzi. 

A Devatāmūrti-prakaraṇa (5, 76)
400

 viszonylag rövid leírást közöl, szintén a thériomorf 

Varāháról, amely szerint a Vadkan nagy testű legyen, hegyes agyarakkal, fülei és sörtéi 

álljanak fel. A Devatāmūrti-prakaraṇának ez a hagyománya a dél-indiai Mānasollāsa (I, 699-

702)
401

 és Śilpa-ratna  szövegével közös. Egyébként a Mānasollāsa a Nṛ-varāháról is ad 

leírást, amely szintén azonos a Śilpa-ratna vonatkozó leírásával. A Rūpa-maṇḍana (III, 24)
402

 

rövid leírása a Nṛ-varāhát mutatja be úgy, hogy az agyarán a Földistennőt emeli fel. 
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5. fejezet: a Varāha avatāra megjelenítése a művészetben: a megvalósult 

ábrázolások megoszlása típus, kronológia és keletkezési hely szerint; az 

ábrázolások ikonográfiai elemzése 

A jelenleg ismert legkorábbi Varāha ábrázolás Mathurāban készült a Kuṣāṇa-korszakban. 

Mathurā, mint azt az előző fejezetekben láttuk, a korai időszaktól kezdve a bhāgavata vallás 

központja volt. Az irodalmi művek telve vannak utalásokkal Viṣṇura, s jónéhány Mathurāban 

talált felirat emlékezik meg Vāsudeva kultuszáról, akinek alakja utóbb Viṣṇuéba olvadt. 

Viṣṇunak és inkarnációinak Mathurāban és környékén előkerült nagyszámú ábrázolása 

szintén Viṣṇu kultuszának elterjedtségéről tanúskodik. A Kuṣāṇa-korszakban Viṣṇut általában 

álló alakban, négy karral, kezeiben buzogánnyal (gadā), koronggal (cakra) és csigakürttel 

(śaṅkha) ábrázolták; jobb alsó keze rendszerint félelemoszlató tartásban (abhaya-mudrā) van. 

A lótusz, a śrīvatsa, az aura (prabhā-maṇḍala), Garuḍa, az attribútumok megszemélyesítései, 

Śrīdevī és Bhūdevī fokozatosan, a Viṣṇu-kultusz kikristályosodásával párhuzamosan váltak a 

Viṣṇu ábrázolások jellegzetes tartozékává. Bár Mathurāban a négykarú változat volt a 

legnépszerűbb, két- és nyolckarú ábrázolások is készültek.
403

 A Kuṣāṇa-kori Mathurāban 

jelenik meg a caturvyūha ikonográfiai típusa is, amely Viṣṇut négy formájában – Vāsudeva, 

Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha alakjában – jeleníti meg. A korszak ábrázolásai között 

Viṣṇu egyes avatārái – Varāha, Nṛ-siṃha, Balarāma, Hayagrīva – is megjelennek. A Varāha 

avatārának nézetem szerint jelenleg két Kuṣāṇa-kori ábrázolása ismert (lásd 1.1.1.1 és 

1.1.1.2).
404

 Egy Kuṣāṇa-Gupta átmeneti korból származó szobortöredéket őriz a Los Angeles 

County Museum of Art (2.1.1.1), egy korai Gupta Varāha büsztöt pedig a Delhi Nemzeti 

Múzeum (2.1.1.2). A Gupta-kortól a Varāha népszerűsége folyamatosan növekszik, ami 

közvetlenül hat az ábrázolások számának alakulására.  

Az alábbiakban a Varāha ábrázolás terjedését, típusainak kialakulását és azok 

ikonográfiájának változásait követem nyomon az első ábrázolások megjelenésétől (i. sz. 1–2. 

század)  kb. a 16. század végéig. Módszerem a következő: a jelzett időintervallumban 

kronológiai tagolásban, azaz a fő korszakok – pre-Gupta kor (3. századig), Gupta-korszak (4–

5. század), poszt-Gupta-kor (6. század–8. század közepe) és középkor/hindu dinasztiák kora 
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(8. század közepe–16. század) – szerint vizsgálom a Varāha ábrázolás két fő típusa, a Nṛ-

varāha és a Yajña-varāha elterjedését az egyes régiókban (tagállamokban), s ezen a szinten, 

illetve, ahol szükséges (nevezetesen Madhya Pradesh-ben), eggyel kisebb földrajzi egységek 

(district) szerinti bontásban végzem el az ábrázolások ikonográfiai elemzését. Ez a módszer 

nemcsak az ábrázolások földrajzi terjedését, "szóródását" teszi követhetővé, de lehetővé teszi 

az egyes ábrázolások ikonográfiai összehasonlítását akár horizontálisan földrajzi 

készítőhelyek szerint egy adott korszakon belül, akár vertikálisan, különböző korszakokban 

egy adott földrajzi egységen belül, akár egy elképzelt, földrajzi helyek, illetve történeti 

korszakok által meghatározott koordinátarendszer bármely két metszéspontjában elkészült 

ábrázolás között.  

A fő kronológiai korszakokon belül a földrajzi egységeknek mindenütt ugyanazt a listáját 

használom, amely azokból az államokból tevődik össze, ahol egyáltalán Varāha ábrázolás 

fellehető, illetve a látókörömbe került. Ezek a következők:  

1.1.1. Uttar Pradesh 

1.1.2. Madhya Pradesh (és Chhattisgarh) 

1.1.3. Bihar 

1.1.4. Maharashtra 

1.1.5. Karnataka 

1.1.6. Tamilnadu 

1.1.7. Nepal 

1.1.8. Rajasthan 

1.1.9. Gujarat 

1.1.10. Orissa 

1.1.11.Bengal 

1.1.12. Andhra Pradesh 

1.1.13. Punjab 

1.1.14. Assam 

A listán mindig vastag fekete betűvel szerepelnek azoknak az államoknak a nevei, ahol az 

adott típusú ábrázolás előfordul – ott ezek elemzésre (vagy ritkábban csak említésre) kerülnek 

– , illetve halványszürke marad annak az államnak a neve, ahol az adott ábrázolási típus a 

szóban forgó korszakban ismeretlen. Egy példa a szerkezetre: 
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1. Pre-Gupta → korszak; 

1.1. Nṛ-varāha → ábrázolási alaptípus; 

1.1.1. Uttar Pradesh → földrajzi egység: tagállam; 

1.1.1.1. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._1-2. század (Kuṣāṇa)_Mathura Museum (No. 

65.15) → megvalósult ábrázolás ikonográfiai elemzése. 

Ami a konkrétan elemzett, illetve megemlített ábrázolásokat illeti, igyekeztem a lehető 

legmélyebb merítést alkalmazni. Forrásaim a következők voltak: 1. a szakirodalomban 

publikált Varāha ábrázolások (lábjegyzetben minden esetben külön hivatkozom a szöveges 

előfordulásra és a fotókra); 2. az American Institute of Indian Studies (továbbiakban: AIIS), 

Centre for Art and Archaeology (CAA) online fotó archívumának anyaga; 3. saját indiai 

terepmunkám során személyesen meglátogatott és tanulmányozott ábrázolások. Ez utóbbi 

nem csekély mennyiség, mivel Uttar Pradesh-ben és Madhya Pradesh-ben huszonnyolc, 

régészeti lelőhelyeken és múzeumokban fellelhető, illetve ma is kultusztárgyként funkcionáló 

Yajña-varāhát látogattam meg és vetettem helyszíni vizsgálat alá, s ezen kívül számtalan, 

mintegy harminc múzeumi gyűjteményben, továbbá régészeti és kultuszhelyeken található 

Nṛ-varāha ábrázolást tanulmányoztam jelenlegi őrzési helyén. Ennél fogva az e fejezetben 

közölt fotók jelentős része saját felvételem; ezt az adott helyen minden esetben jelölöm. A 

fotók fennmaradó részének egy csekély hányada múzeum vagy indiai kolléga szívessége 

folytán került a birtokomba; többsége az AIIS fotó archívumából származik,
405

 amelyre a 

továbbiakban AIIS CAA PhA rövidítéssel hivatkozom, melyet a fotó leltári száma követ. 

Egyéb publikációkban, nyomtatásban megjelent fotók reprodukálásától copyright okok és a 

rossz minőség miatt eltekintettem, így ahol csak ilyen állt rendelkezésre, ott a leírás sajnos 

illusztráció nélkül maradt. 

Az ábrázolások összegyűjtésekor nem törekedhettem minden szempontból teljességre, mert az 

összes ábrázolás számba vétele – különösen a Nṛ-varāha ábrázolások 8. század második 

felétől, 9. századtól tapasztalható ugrásszerű megszaporodása miatt – meghaladta volna e 

dolgozat kereteit. Így prioritási rendet kellett felállítanom. A teljesség igényével vizsgáltam a 

pre-Gupta, Gupta és poszt-Gupta-kor összes számomra ismert ábrázolását mindkét típusból, 

azért, hogy a lehető legteljesebb képet adjam a Varāha ábrázolások kialakulása és elterjedése 

szempontjából kulcsfontosságú időszakokról. Ugyancsak a teljesség szándékával gyűjtöttem 

össze és írtam le valamennyi számomra ismert Yajña-varāhát valamennyi régióban a vizsgált 
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teljes időintervallumban, mert úgy vélem, hogy ennek az ábrázolási típusnak a feltűnése, 

elterjedése, majd eltűnése veti fel a legérdekfeszítőbb kérdéseket, s adja az adott korszak 

vallásosságáról a legrelevánsabb információkat, vagy állít adott esetben a legnagyobb 

talányok elé. Mivel a vizsgálódásaim nyomán kirajzolódó képben Közép-India – és az 

ábrázolások kialakulása tekintetében vele szorosan összefüggő Uttar Pradesh – kiemelt 

jelentőségű, ezekben a régiókban a Nṛ-varāha ábrázolásokról is igyekeztem minél árnyaltabb 

képet adni. A többi régió középkori Nṛ-varāha ábrázolásai esetében a leginkább jellemző típus 

részletes bemutatását választottam, a többi, látókörömbe került ábrázolás listaszerű 

felsorakoztatása mellett. A listák és elemzések készítésénél az önálló ábrázolásokat vettem 

alapul, s csak kivételképpen – a lehetséges megjelenítési módok sokféleségének érzékeltetése 

végett – tettem említést a daśāvatāra sorozatok keretében vagy a Viṣṇu ábrázolások keretén, 

illetve hátterében (parikārikā) megjelenő Varāhákról.  

1. Pre-Gupta 

1.1. Nṛ-varāha 

1.1.1. Uttar Pradesh 

1.1.1.1. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._1-2. század (Kuṣāṇa)_Mathura Museum 

(No. 65.15)
406

 

A Varāha-ábrázolások legkorábbi ismert példánya, melyet a mathurai múzeum őriz. A 

Vadkan mint Viṣṇu avatārája, a Gupta-kortól tett szert nagy jelentőségre.407 Bár az avatāra-

listák tartalma hét és huszonnégy megtestesülés között mozgott, a Varāhát minden szöveg az 

elsők között említi. A szöveges említések gyakorisága ellenére azonban ábrázolásai nem 

jelennek meg korán, illetve csak a Gupta-kortól kezdve válnak gyakorivá; korai – Kuṣāṇa-kori 

(i. sz. 1–3. század) – példánya ritka kivétel. 

A mű formája domborműves sztélé. Töredékes, jelenlegi formájában mérete 38x43 cm, 

anyaga sárgás homokkő. A szájhagyomány szerint a Yamunā folyóból került elő 

Mathuránál.408 A Varāha négyalakos kompozíció központi alakja. Négykarú, mindkét alsó 

(természetes) kezét a csípőjén tartja, a felső kezeiben a napisten, Sūrya szimbólumai: kinyílt 

                                                 
406

 Agrawala, P. K. 1974:6, Desai, K. 1973:74, Joshi, N. P. 1965, Singh, S. B. 1977:71-72; fotó: Agrawala, P. K. 

1974:6, Desai, K. 1973: Fig. 58, Joshi, N. P. 1965:118 (Fig. 1), AIIS CAA PhA 44757 

407
 A másik legnépszerűbb inkarnáció Kṛṣṇa; kisszámú ábrázolása kőből és terrakottából már a Kuṣāṇa-korból is 

ismert. Balarāma kultusza a Śuṅga-korra megy vissza, és legkorábbi ábrázolásai is akkorról datálódnak (Joshi, 

N. P. 1965:114). 

408
 Mint azt a továbbiakban látni fogjuk, a helyi szájhagyományokban a Varāhák történetének visszatérő 

motívuma a közeli folyóból való kihalászás, ezeknek a történeteknek a hitelessége azonban kétséges. 
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lótuszokban Sūrya két lovával, ahogyan az más korabeli Sūrya-ábrázolásokról is ismert.409 A 

Varāha fejének nagyobb része letörött, de nyilvánvaló, hogy a bal vállán ülő Földistennő felé 

fordult, ormányával érintette. Nyaka körül virágfüzér (vanamālā), melynek nyak körüli, 

gallérszerű ábrázolása Kuṣāṇ-kori sajátosság. Dereka körül öv (kāya-bandhana), ami szintén 

Kuṣāṇa-kori sajátosság; a térdig érő ágyékkötő (dhotī) térdig összefogott végei a lábak között 

a földig érnek. Mellkasán a śrīvatsa szimbólum, úgyszintén az üdvözlő tartásban felé forduló 

Földistennő mellkasán is. A tőle balra álló férfialak felett hegy, amely a Govardhana-hegyet 

felemelő Kṛṣṇa korai ábrázolásain megjelenő hegy módjára van ábrázolva. A jobbra, fa alatt 

álló férfi íjat és nyilat tart a kezében; N. P. Joshi szerint nyilvánvalóan harcos. Előtte a ferdén 

fekvő alak, akit a Varāha vonszol a hajánál fogva, nem lehet más, mint a Vadkan által 

legyőzött Hiraṇyākṣa démon. A jelenet alatt brāhmī felirat, melynek paleográfiai sajátosságai 

2. századi keletkezésre utalnak. 

Az ábrázolásnak több fontos ikonográfiai vonatkozása van. A śrīvatsa mind a hinduizmusban, 

mind a buddhizmusban szerencseszimbólum; Viṣṇu fontos emblémájaként az istenség 

mellkasán jelenik meg (vö. Udayagiri Nṛ-varāha), de a Kuṣāṇa-kori Viṣṇu-ábrázolásokon még 

nem találkozunk vele. Annál figyelemre méltóbb, hogy a Varāha-ábrázolással már a Kuṣāṇa-

korban kapcsolatba kerül. Az erdei virágokból font füzér (vanamālā) csakis és kizárólag 

Viṣṇu ikonográfiai sajátja, amelyet Nṛ-varāha formájában is mindig visel. De a legérdekesebb 

mégis az, hogy Viṣṇu itt ismert emblémái (cakra 'kerék', śaṅkha 'csigakürt', gadā 'buzogány', 

padma 'lótusz')  helyett a napisten szimbólumát, a két kinyílt lótuszt tartja. N. P. Joshi a Nap 

megjelenését az ábrázoláson az Időre (kāla) való utalásként értelmezi, melyet a Matsya- és a 

Padma-purāṇa kapcsolatba hoz a Varāhával. Nézetem szerint ez téves, éspedig a következők 

miatt. Egyrészt Joshi itt Mahāvarāháról beszél, ami nem a Nṛ-varāhára, hanem a Yajña-

varāhára utaló elnevezés; dolgozatomban többek között éppen e két Varāha-variáns eltérő 

mitológiai-szimbolikus és szöveges hátterét, valamint ikonográfiájának különbözőségét 

igyekszem feltárni. Az elnevezésnek megfelelően a Joshi által hivatkozott szöveghelyek is a 

Yajña-varāhára vonatkoznak. Az egyik idézett jelző: ahorātre-kṣaṇa-dharaḥ  'éj és nappal 

szemét tartó' (Matsya-purāṇa 248, 68), mellyel a szöveg a Yajña-varāha szemeit a Naphoz és 

Holdhoz hasonlítja, igen fontos, mert ez alapozza meg ikonográfiailag Sūrya és Candra 

ábrázolásának megjelenését a későbbiekben a Yajña-varāha ábrázolásain. A másik 

szövegidézetnek viszont, amely az istenséget mint a megtestesült Időt említi (Padma-purāṇa 

V, 237 skk.), nincs ikonográfiai relevanciája. Másrészt viszont a Sūrya-szimbólumok jelenléte 

                                                 
409

 Például Sūrya, Kuṣāṇa, 3. század. National museum New Delhi, Acc. No. 72.130. Gupta, S. P. (ed.) 1999:49 
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a Varāha szoláris jellegére utal, melynek vedikus és puráṇikus kozmogóniai összefüggéseire 

V. S. Agrawala hívta fel a figyelmet.
410

 A Śatapatha-brāhmaṇa 5, 4, 3, 19 szerint a Varāha 

"vajtól csöpögő állat" és "vajjal teli bödön" (medura ghṛta-kumbha).
411

 Ugyanakkor "vajtól 

csöpögő állat" Sūrya is, akinek esetében a csöpögő vaj a nap sugarait jelenti, s a szimbolikus 

értelmű vajból (vapā, medas) a teremtés különböző formái jönnek létre. A ghṛta 'vaj' a tűz egy 

formája, a kozmikus tűz pedig Sūrya maga, akit mint vajasbödönt képzelnek el, s akinek 

ebben a formájában Prajāpati mint Varāha, a "vajtól csöpögő állat" manifesztálódik. A 

purāṇikus kozmogóniában tehát a Yajña-varāha azonos Sūryával, s innen érthető az is, hogy 

ugyanaz a szöveg miért nevezi Chāyát, Sūrya női párját a Yajña-varāha feleségének 

(chāyāpatnī-sahāyaḥ, Matsya-purāṇa 248, 73).
412

 Érdekes módon a Sūryával való azonosítás 

ikonográfiai következményei a Nṛ-varāha vonatkozásában jelentkeznek, mint jelen esetben is. 

Az azonosság ikonográfiai megjelenítése ritka, de a későbbi művészetben is előfordul (lásd 

alább, 2.1.1.7. benáreszi "Āditya-Varāha"). 

 

                                                 
410

 Agrawala, V. S. 1963a:225–226 

411
 "Now the gods once put a pot of ghee on the fire. Therefrom a boar was produced: hence the boar is fat, for it 

was produced from ghee. Hence also cows readily take to a boar: it is indeed their own essence (life-sap, blood) 

they are readily taking to." The Satapatha Brahmana 1882–1900: http://www.sacred-

texts.com/hin/sbr/sbe41/sbe4120.htm 

412
 A purāṇikus apologetika bonyolult fejtegetéseit disszertációmban szándékosan igyekszem, amennyire lehet, 

kerülni, mert nézetem szerint az esetek többségében nem tesznek hozzá érdemben a más oldalról is 

megközelíthető kérdésekhez, de elbillentik dolgozatom hangsúlyait. A Varāha-Sūrya azonosítás megvilágítása 

kedvéért e helyen szükségesnek látszott kivételt tennem. 
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1.1.1.2. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._kb. 3. század (Kuṣāṇa)_Mathura 

Museum
413

 

A AIIS archívuma tartalmazza ennek a korai, Kuṣāṇa-kori Varāhának a fotóját. Kisméretű 

ábrázolás töredéke (felső torzó), amely kétkarú, kezeiben korsót és kókuszra emlékeztető 

tárgyat tart. Ez esetleg arra csábíthatna, hogy megkíséreljük felfejteni a Varāha, a kókusz és 

Śrī Lakṣmī összefüggését a Kuṣāṇa művészet korai kontextusában, hiszen a kókusz 

jellegzetesen Lakṣmī tartozéka (śrīphala) és termékenységi szimbólum; ám ez zsákutca lenne, 

egyrészt mert mint ismeretes, Lakṣmīnak a Varāhával való asszociációja csak később történik 

meg. Másrészt, s ez még sokkal érdekesebb, N. P. Joshi a Lucknow-i múzeum katalógusában 

Viṣṇu avatāra-formáiról szólva említi, hogy a középkori Nṛvarāha ábrázolásokon Pṛthvī-t, 

azaz a Földet olykor csupán sárrög formájában jelenítik meg.414 Kevés ilyen ábrázolás van, de 

biztosra vehető, hogy itt ennek a ritka ábrázolási típusnak a korai megjelenésével van dolgunk 

(vö. 2.1.1.7 és 4.1.1.2). Az is valószínű, hogy a Földistennő sárrög formájában való 

ábrázolása a korai, naturalisztikus – valóság- és természetközeli elemeket még gyakrabban 

alkalmazó – indiai művészeti hagyomány része.  

 

1.1.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh 

1.1.3. Bihar 

1.1.4. Maharashtra 

                                                 
413

 AIIS CAA PhA 52657 

414
 Joshi, N. P. 1989a:153 
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1.1.5. Karnataka 

1.1.6. Tamilnadu 

1.1.7. Nepal 

1.1.8. Rajasthan 

1.1.9. Gujarat 

1.1.10. Orissa 

1.1.11.Bengal 

1.1.12. Andhra Pradesh 

1.1.13. Punjab 

1.1.14. Assam 

1.2. Yajña-varāha 

1.2.1. Uttar Pradesh 

1.2.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh 

1.2.3. Bihar 

1.2.4. Maharashtra 

1.2.5. Karnataka 

1.2.6. Tamilnadu 

1.2.7. Nepal 

1.2.8. Rajasthan 

1.2.9. Gujarat 

1.2.10. Orissa 

1.2.11.Bengal 

1.2.12. Andhra Pradesh 

1.2.13. Punjab 

1.2.14. Assam 
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2. Gupta 

2.1. Nṛ-varāha 

2.1.1. Uttar Pradesh 

2.1.1.1. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._kb. 3-4. század (Kuṣāṇa-Gupta 

átmenet)_Los Angeles County Museum of Art (M.72.53.8)
415

 

Varāha alakja töredékes, térdtől lefelé hiányzik. Kétkarú, jobbkezét csípőre teszi, bal keze a 

bal combján nyugszik. A Földistennő a bal karja mellett lótuszvirág-trónuson áll, jobb kezével 

a Varāha ormányát érinti. A Varāha testén erdei virágokból font vastag füzér (vanamālā). P. 

Pal korai datálása (Kuṣāṇa-kor, 3. század) ellenére a test megformálása és egyéb ábrázolási 

sajátosságai már egyértelműen Gupta-kori stílusjegyeket mutatnak, így a szobor legkorábban 

a Kuṣāṇa-Gupta átmeneti peródusra datálható.
416

 Pal azt kísérelte meg bizonyítani, hogy a 

szóban forgó ábrázolás a legkorábbi biztosan azonosítható Varāha ábrázolás, kísérlete 

azonban nem tekinthető sikeresnek. A szobor a Nasli and Alice Heeramaneck Collection 

darabja. 

 

2.1.1.2. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._4. század (korai Gupta)_New Delhi, 

National Museum (Acc. No. 66.21)
417

  

Torzó, a Varāhának csak a büsztje maradt fenn; ennek mérete 30x33 cam, anyaga sárga foltos 

vörös homokkő. A fej az ismert ikonográfia szerint balra fordul, a Vadkan hosszú haja a 

vállára hullik. Ékszerei közül nyakláncot és díszes nyakéket visel. 

 

2.1.1.3. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._5. század eleje (Gupta)_Kṛṣṇa 

Janmabhūmi templom gyűjteménye
418

 

Körüljárható, kétkarú, attribútumok nélküli, rossz állapotban lévő ábrázolás. 

 

2.1.1.4. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._(Gupta)_Mathura Museum (No.D.13)
419

 

Töredék; férfi figura bal karja, rajta nőalak ül. 

                                                 
415

 Pal, P. 1968:Vol.1, 198, fotó: Pal, P. 1968:Vol.1, 198 

416
 Asthana, S. P. 1999:12 

417
 Asthana, S. P. 1999:21 

418
 Desai, K. 1973:75 

419
 Singh, S. B. 1981:72 
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2.1.1.5. Nṛ-varāha_Kutari (Allahabad), U. P._5. század (Gupta)_Allahabad Museum 

(AM 292)
420

 

Oszlop talapzati része Viṣṇu négy formájának ábrázolásával, ezek egyike a Nṛ-varāha. A 

többi ábrázolás: Viṣṇu négykarú alakja kétszer, valamint a Törpe (Vāmana) avatāra. A 

Varāha kétkarú, kilépő állásban áll, a Śeṣa testén tapos, mégpedig úgy, hogy bal lába a 

hanyatt fekvő kígyó emberi felsőtestén, jobb lába a farkának gyűrűin tapos. A Vadkan egyik 

keze a csípőjén van, a másik a Földistennőt tartja, aki a tenyerén ül; az erdei virágfüzér 

(vanamālā) közepén nagy lótusz-medalion csügg. Bár Asher tágan és bizonytalanul i. sz. 300–

800 közé datálja (Asher, F. M. 1980), a Gupta-kori datálás nem kétséges az ikonográfiai 

sajátosságok és a megjelenítés stiláris jegyei alapján. 

 

2.1.1.6. Nṛ-varāha_Varanasi (Varanasi), U. P._kb. 5. század (Gupta)_Bharat Kala 

Bhavan
421

 

Sziklafelszínbe alacsonyan vésett dombormű, mely a Varāhát a szokásos módon balra kilépő 

állásban mutatja. Mégis eltér ez a mű a megszokottól, amennyiben a Vadkan alakja és 

mozdulata jóval emberibb, kevésbé idealizált, mint a legtöbb esetben. Alakja tömzsi, kissé 
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 Bajpai, S. K. 1992:124, Chandra, P. [n. d.]:90-91, Desai, K. 1973:75, Singh, S. B. 1981:72. Fotó: Singh, S. B. 

1981:72, AIIS CAA PhA 9979; saját felvétel 
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korpulens, nem sugároz isteni jelleget. Csupán egy ágyékkötőt visel, Viṣṇu ékszerei közül 

csak az erdei virágokból font füzért (vanamālā); nyakát hármas bőrredő emeli ki. Kilépő 

állása inkább megrogyó térdekre, mint diadalmas pózra emlékeztet. Kétkarú, mindkét kezét a 

csípőjén tartja. Bhūdevī az egykorú és korábbi ábrázolások konvenciója szerint a Vadkan jobb 

agyarát fogja (átveti rajta a karját?), onnan csügg le keresztbe vetett lábakkal, ám úgy tűnik, 

lábait ezúttal semmi sem támasztja alá. Bár arca erősen lekopott, annyi megállapítható, hogy 

nem fordul a Vadkan felé, nem érzékelhető közöttük a kontaktus. Realisztikus megvalósítása 

miatt figyelemre méltó alkotás. A jelenetet egyszerű félkörív foglalja keretbe. 

 

2.1.1.7. Nṛ-varāha_Varanasi (Varanasi), U. P._7. század (Gupta)_Kalāmaṇḍapa
422

 (Acc. 

No. 2003.42)
423

 

A Benáresz külső részén található, csak szakértői körökben ismert múzeum gyűjteményében 

bukkantam erre a ritka Varāha ábrázolásra, melynek mérete 39x24 cm. A szobor a kiállításban 

Āditya-Varāha megnevezéssel és Gupta-kori datálással szerepel; N P. Joshi a szobor 

                                                 
422

 A Kalāmaṇḍapa múzeumra, amely a magánkézben lévő Jñāna-Pravāha művészeti központ része Benáreszben, 

az Assi Ghaṭ közelében, A. Tripathi, a Banaras Hindu University művészettörténeti tanszékének munkatársa 

hívta fel a figyelmemet. A múzeum igen kvalitásos gyűjteménnyel rendelkezik, melyet igényes körülmények 

között mutat be. 

423
 Fotó: a Kalāmaṇḍapa szívességéből 
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publikálásakor az 5-6. századi keletkezést biztonsággal kijelenthetőnek  tartotta,424 ami 

Benáresztől keletre a késő-Gupta művészet körébe tartozik. Magam a dicsfény párhuzamai 

alapján
425

 a 7. századi datálást tartom indokoltnak, ám ez jelen esetben nem változtat a 

szélesebb korszakbesoroláson, hiszen ebben a régióban ez még mindig a késő-Gupta 

művészet időszaka. Figyelemre méltó a szobor ikonográfiája, amely a Varāhát Sūrya 

attribútumaival, a kinyílt lótuszokkal állítja elénk, hasonlóan a mathurāi múzeum Kuṣāṇa-kori 

Varāhájához (vö. 1.1.1.1.). Joshi a szinkretisztikus vallási tendenciák hatását látja a 

szoborban, magam a mathurāi Nṛ-varāha kapcsán kifejtett jelképiség továbbélését tartom 

valószínűbbnek, mivel az egyébként nagy számban létező, szinkretizmuson alapuló, Sūryával 

összekapcsolt ikonográfiai típus (Sūrya-Nārāyaṇa, Sūrya-Brahmā, Hari-Hara-Sūrya-Pitāmahā, 

stb.) között Sūrya-Varāha nem fordul elő. Ami a mellékalakokat illeti, az egyik letörött, a 

másik erősen lekopott, így kilétük teljes bizonyossággal nem állapítható meg; lehetséges, 

hogy a Viṣṇu attribútumait megszemélyesítő āyudha-puruṣákról van szó, melyek ábrázolása a 

Gupta-korban terjedt el. 

 

2.1.1.8. Nṛ-varāha_Deogarh (Lalitpur), U. P._5. század (Gupta)_Deogarhi raktárban 

Töredékes ábrázolás, mely csak a Varāha büsztjét mutatja. Ikonográfiailag mindazonáltal 

figyelemre méltó. A Vadkan feje kevéssé kimunkált, de az is lehet, hogy lekopott. Ékszerei 
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karpántok és karperecek, valamint egy nem túlságosan díszes nyakék. Kétkarú; jobb karját 

keresztben a mellkasa előtt tartja, kezében cakra 'korong'. Felemelt bal kezében labdacsszerű 

tárgyat tart: a Földet sárrög formájában. E ritka ikonográfiai típusnak csak néhány példányát 

ismerjük (vö. 1.1.1.2 és 4.1.1.2). 

 

2.1.1.9. Nṛ-varāha_Deogarh (Lalitpur), U. P._5. század (Gupta)_Jakhloun, rendőrörs, 

egy fa alatt
426

 

Egy fa alatt áll Jakhloun faluban a rendőrörsön; eredeti helye a Varāha templom volt. A 

szobor kettétörött. A Varāha bal vállán helyezkedik el a Földistennő, aki jobb kezével a 

Vadkan agyarát fogja. H. Rangarajan leírása szerint az erdei virágfüzér (vanamālā) az 

udayagiri Varāháéhoz hasonló. A Varāha izmos, tagjai súlyosak, haja gondosan kimunkált. 

Lábánál egykor Lakṣmī állt, ma már csak a lábai láthatók. 
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 Singh, S. B. 1981:73, Rangarajan, H., H. 1997:135 
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2.1.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh 

2.1.2.1. Nṛ-varāha_Eran (Sagar), M. P._5. század (Gupta)_Sagar University Museum (R 

303)
427

 

Eran – régi nevén Erakaina – a Bina folyó bal partján fekszik a Betwa torkolatától 25 km-rel 

feljebb, és Sagartól kb. 70 km-re észak-északnyugatra.428 A templomok és egyéb emlékek 

Samudragupta (335–375) és Budhagupta (476–495) korából származnak, akik feliratot 

állíttattak itt. A helyszínen talált pénzek ugyanakkor azt bizonyítják, hogy a város már 

évszázadokkal a Guptákat megelőzően is létezett. A templomok maradványait 

Cunninghamnak még módjában állt tanulmányozni; sajnálatos tény, hogy mára semmi sem 

maradt belőlük. Eran leghíresebb és legjelentősebb emléke, a gigantikus Yajña-Varāha (lásd 

lentebb, 2.2.2.1) temploma mellett Viṣṇu-templom, egy kisebb iker-szentély és Nṛ-siṃha 

temploma állt (Viṣṇu és Nṛ-siṃha nagyméretű szobrának megmaradt része ma is a helyszínen 

látható). Az iker-szentéllyel szemközt ma is áll Budhagupta oszlopa, rajta a kígyót kezében 

tartó Garuḍa ábrázolásával; feje mögött pompás sokküllős kerék: napjelkép, egyszersmind a 

Gupta uralkodó mint cakravartin hatalmát hirdető szimbólum. 

Az erani Nṛ-varāha az egyik leghíresebb Vadkan ábrázolás, egyszersmind az indiai művészet 

egyik leghíresebb alkotása. 186 cm magas, anyaga vörös homokkő. Cunningham feltételezte, 

hogy a Viṣṇu és Nṛsiṁha tiszteletére emelt templomok között egykor állott iker szentélyek 

egyikében lehetett elhelyezve, mivel nézete szerint nyilvánvaló kapcsolat állt fenn az iker 

templomok és Budhagupta oszlopa között; ennek alapján a szobor keletkezését Budhagupta 

(476–495) uralkodására tette. Más vélemény szerint II. Candragupta (380–413) és 

Budhagupta között bármikor történhetett a szobor adományozása.  

A szobor nemcsak mint Viṣṇu Vadkan megtestesülésének korai ábrázolása vált ismertté, 

hanem művészi kvalitásai és tökéletes épsége miatt is. Közeli rokonságot mutat vele a Baḍoh-

Paṭhārī-ban (Vidisha) fennmaradt, ugyancsak nagyméretű ábrázolás (lásd alább, 2.1.2.3). 

Kilépő állásban (ālīdhāsana) áll lapos alapzaton, bal lábával egy magasabb kőre támaszkodik. 

Kétkarú, jobb kezét a csípőjére teszi, bal keze a bal térdén nyugszik. Nagyméretű, súlyos 

ékszereket visel: széles nyakéket (kanthāhāra), karperecet (hastāvalaya) és a felsőtestén 

átvetett, erdei virágokból font füzért (vanamālā). A fejére, mint valami kis kalap, kinyílt 

lótuszvirág borul. A derékra csavart ruha (dhotī) súlyos redőben hullik alá a lábai közt. 
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Súlyos, de tökéletesen formált tagjai, valamint a megvalósítás puritán egyszerűsége őserőt 

sugároz, a kilépő állás üzenete pedig ellenállhatatlan, győzedelmes. A robusztus megjelenés a 

korai indiai művészet sajátja, mellyel többek között számos yakṣa ábrázolás esetében 

találkozunk, s amelyet éppen a Gupta kor szobrászatában vált fel fokozatosan az ábrázolások 

klasszikus, kifinomult szépsége. Az ábrázolás egyes sajátosságai a korszak szobrászati 

konvenciói közé tartoznak, s több közép-indiai Varāha ábrázoláson nyomon követhetők. Ilyen 

elem a Földistennő, Bhūdevī aprócska alakja, amint élettelenül csügg alá a Vadkan jobb 

agyaráról, miközben bal karjának hurka az agyar köré fonódik – ugyanúgy, ahogyan az 

udayagiri monumentális Nṛ-varāha ábrázolása esetében látható (lásd alább, 2.1.2.2), vagy 

Eranban az ugyancsak monumentális Yajña-varāha esetében. Megjegyzendő, hogy a 

konvenció továbbélése a Gupta-kor után is nyomon követhető, például a badohi, 9. századi 

Yajña-varāha esetében (lásd alább, 4.2.2.4). Továbbá úgy tűnik, hogy – az erani Vadkanhoz 

hasonlóan – a Gupta korszak csaknem valamennyi, Madhya Pradesh-ben készült Nṛ-varāha 

ábrázolása kétkarú.429 A harmadik hagyományossá váló ábrázolási elem a kisméretű, magas 

talapzaton – vélhetőleg sziklán – álló nőalak, félig elbújva a Varāha jobb lába mögött. 

Kezében lótuszszárat tart, mint valami kötelet, s ez az a lótusz, amelynek a virága a Varāha 

fejére borul. Az Udayagiri Varāha feje felett baldahinszerűen ábrázolt, kinyílt lótuszvirág 

szárát hasonló nőalak tartja. Feltételezhetjük, hogy a nőalak Śrī Lakṣmī.
430

 A talapzatul 

szolgáló lapos kő elülső oldalán rövid felirat található Gupta (brāhmī) írással: "Śrī Maheśvara 

dattasya Śrī Varāha dattasya", ami úgy interpretálható, hogy a szobrot a feliratban említett 

két személy együttesen adományozta, akik akár testvérek, akár apa és fia is lehettek. 
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2.1.2.2. Nṛ-varāha_Udayagiri (Vidisha), M. P._5. század (Gupta)_in situ: Cave No. 5
431

 

A Besnagartól mintegy 6 kilométerre délnyugatra a környező sík vidékből kiemelkedő 

Udayagiri hegyhát puha, sárgásfehér mészkövébe vájba számos, különböző méretű barlang 

található, melyek fontos Gupta-kori ábrázolásoknak adnak helyet.432 Ezek megkülönböztető 

jellegét az adja, hogy közvetlenül kapcsolatba hozhatók egy Gupta uralkodóval. Két 

barlangban is található II. Candraguptától származó felirat, az egyik i. sz. 402. dátummal, egy 

harmadik pedig Kumāraguptától (415–455) származik, i. sz. 426-ból. Az egyik, a dátum 

nélküli felirat II. Candragupta miniszterének adományát örökíti meg, aki arról tudósít, hogy 

királya kíséretében érkezett ide Pātaliputrából.433 A rövid feliratból megtudjuk, hogy II. 

Candragupta személyesen járt Mālwāban – és Udayagiriben – hódító hadjárata során, melyet a 
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Nyugati Kṣatrapák és fővárosuk, Ujjain ellen vezetett, s amely a Gupta uralkodó győzelmével 

végződött. Vidiśā és környéke, melyhez Besnagar és Sāñcī is hozzátartozott, akkor már 

évszázadok óta fontos vallási és művészeti központ volt. A barlangok nagyjából egyenlően 

oszlanak meg Śiva és Viṣṇu között, építészeti jelentőségük elhanyagolható.   

A hegy lábánál, központi helyen található az 5. számú barlang, népszerű nevén Varāha Court, 

amely valójában egyáltalán nem barlang, hanem a sziklafal bemélyedése, amely a fő falon egy 

nagyméretű dombormű elhelyezésére, a csatlakozó keskeny oldalfalak pedig a domborművön 

ábrázolt fő történet egy fontos mozzanatának kiemelésére adtak lehetőséget. A dombormű 

Viṣṇu Vadkan megtestesülésének történetét mutatja be hatalmas mitológiai panorámán.434 

Disszertációm szempontjából azért van ennek az ábrázolásnak különös jelentősége, mivel – 

Nṛ-varāha létére – ikonográfiailag a Yajña-varāha ábrázolásokkal rokonítható, sőt, időben 

megelőzve azokat, talán ábrázolási előképük gyanánt is szolgálhatott; ezen kívül, nem 

mellékesen, az első megjelenése volt a politikai hatalom olyanfajta kifejezésének, ami azután 

a későbbi (különösen közép-indiai) uralkodók és dinasztiák körében is számos követőre talált. 

A Varāha kilépő állásban (ālīdhāsana) helyezkedik el, kilépő bal lábával a kozmikus Śeṣa 

(Ananta) kígyó testének gyűrűire támaszkodik. A Vadkan kétkarú; jobb keze a csípőjén pihen, 

míg bal keze a térdén támaszkodik. Válla széles, tagjai erősek, súlyosak. A pozíció fenséges 

és diadalmas, hatalmat, erőt, győzelmet sugároz. A Varāha nagyméretű, súlyos ékszereket 

visel: széles nyakéket (kanthāhāra), karperecet (hastāvalaya), felkarpántokat (keyūra) és a 

felsőtestén átvetett, erdei virágokból font vastag füzért (vanamālā), melyben a levelek, 

virágok és gyümölcsök művészien vannak kifaragva. Bhūdevī a Varāha bal vállán ül; lábai 

egy lótuszbimbón támaszkodnak, mégis gyengének, élettelennek tűnik. Karja a Vadkan jobb 

agyara körül hurokszerűen van átvetve, ahogyan azt az erani Nṛ-varāhánál is láttuk. Kālidāsa, 

akinek költészete gyakran kalandozik Közép-India tájain, s aki maga is valószínűleg Ujjainból 

származott, a Földistennő kéztartását folyondárhoz hasonlítja: 

āsakta-bāhu-latayā sārddhamuddhṛtayā bhuvā | 

mahā-varāha-daṃṣṭrāyāṃ viśrāntāḥ pralayāpadi || Kumāra-sambhava VI, 8 

Egy lótuszvirág ernyőként szolgál a Varāha feje felett (kamalātapatra); a virág szárát egy a 

Vadkan lába mögött talapzaton álló nőalak tartja, hasonlóan, mint az erani Nṛ-varāha 

ábrázolás esetében. A nőalak Srī Lakṣmī-ként azonosítható. A Varāha előtt a Śeṣa (Ananta) 
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művészien megformált alakja látható. Tizenháromfejű kobrataraj magasodik fölé, kezeit 

üdvözlő tartásban (añjalī-mudrā) teszi össze. Śeṣa a teremtés folytonosságát képviseli a két 

teremtés közötti éjszakán, olyankor, amikor Brahmā alszik, s minden teremtett feloldódik a 

kozmikus vizekben (pralaya). Az ő testének gyűrűin alszik Viṣṇu a visszahúzódás éjszakáján, 

miként ugyanitt Udayagiriben, feljebb a hegy vágatában, ahol a Śeṣa kígyón fekvő Nārāyaṇa-

Viṣṇu nagyméretű ábrázolása található (Cave 13). A Śeṣa mögött egy további férfialak 

látható: a sarkán ül, kezében virágfüzért tart. Ágyékkötőt visel, a felsőteste fedetlen, nyaklánc 

és beavatási zsinór (upavīta) van rajta, hajának gyűrűi a vállára omlanak. Arca 

megrongálódott, jobb keze letörött. Cunningham az Óceán urát látta benne;435 később V. S. 

Agrawala rámutatott, hogy az Óceán urát az oldalfalakon látjuk megjelenni.436 A hullámokban 

gázolva turbánszerű fejdíszt visel és korsót tart a kezében; ott áll, ahol a Gaṅgā és a Yamunā 

egyesült vizei elérik a tengert. A Śeṣa mögött ülő alak D. Mitra szerint lehet maga a 

dombormű adományozója; V. S. Agrawala II. Candraguptaként azonosította.437 Hasonló 

térdeplő alak látható – füzér helyett ott füstölő-félével – az említett Śeṣaśayī-Viṣṇu ábrázolása 

alatt a 13. számú barlangban. Még hátrébb egy jóval kisebb alak, valószínűleg nāgī látható. 

Vízszintesen a kompozíció több sávra tagolódik. A dombormű alsó felét a vizek foglalják el, 

míg a felső részt az istenek és a bölcsek sorai. Az égi világ ábrázolásának merev, statikus 

rendje, mely oldalnézetből ábrázolt figuráival az egyiptomi ábrázolásokra emlékeztet, 

szembeötlő kontrasztot alkot a Varāha dinamizmusával. Az alakok három sávban jelennek 

meg; Cunningham a legfelső sávban az isteneket – közülük Brahmāt és Śivát –, a középsőben 

az asurákat, a harmadikban a bölcseket (ṛṣi) ismerte fel; az elsőben és a harmadikban igaza 

volt. A pocakos Brahmā, akinek három feje látszik, közvetlenül a Varāha feje felett van, 

lótusztrónuson ül félig felhúzott lábbal (lalitāsana), jobb kezében olvasó (akṣamālā), bal 

kezében korsó (kamaṇḍalu). Tőle balra Śiva lalitāsanában ül a Nandi bikán; alakja erősen 

rongált. Brahmān és Śiván, a főisteni hármasság tagjain kívül még húsz istenalak sorakozik a 

legfelső sávban a Varāhától balra. Mindannyiukat állva, azonos öltözetben és ékszerekkel – 

dhotīban, átvetővel, karperecekkel, nyakékkel és fülbevalókkal – ábrázolták; jobb kezüket 

mintegy üdvözlésképpen a Varāha felé emelik. Az első tizenkettőnek kerek dicsfény van a 

feje körül, melyben a sugarak a nap fényére utalnak, azaz az istenségek szoláris jellegét 

mutatják, s így azok a tizenkét Ādityaként (dvādaśāditya) azonosíthatók. A sorban az első 
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istenség, akinek csípőjéhez tartott bal kezében gyémántjogar (vajra) látható, Indraként 

azonosítható; a második, kezében a hurokkal (pāśa), Varuṇaként. Indra és Varuṇa itt nem 

égtájőrként, hanem Ādityaként jelenik meg.438 A következő kilenc istenalak fején magas 

fejdíszt (mukuṭa) visel, kezét csípőre teszi, attribútumot nem tart a kezében. A sorban a 

tizenharmadik istenség Agni, akit a fejéből felcsapó lángnyelvekről lehet felismerni, majd 

utána Vāyu következik, bal kezében zászlóval (dhvaja). A maradék hat istenségnek nincs 

megkülönböztető attribútuma. D. Mitra szerint az Agnival kezdődő nyolc istenség is csoportot 

alkot, s ezeket a nyolc Vasuként (aṣṭavasu) azonosítja. Eszerint, miként Indra Varuṇa, úgy 

Agni és Vāyu sem égtájőrként jelennének meg itt, hanem mint Vasuk. És valóban, a 

Bhagavad-gītā  X, 23 Agnit jelöli meg a Vasuk között az elsőként, viszont a Viṣṇu-purāṇa I, 

15, 110 szerint a Vasuk "jyotiḥ-purogamāḥ", azaz előttük jár a tűz, így Agni a felsorolt nyolc 

istenség (Āpa, Dhruva, Soma, Dhava, Anila, Anala, Pratyūṣa, Prabhāsa) között nem szerepel. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a szövegek megengedik a nyolc istenség Vasukként való 

értelmezését; ugyanakkor az sem kizárható, hogy mégiscsak a nyolc égtájőr (aṣṭa-dikpāla) 

megjelenítését látjuk a felső sorban. A következő sor tagjai nem asurák, ahogyan 

Cunningham vélte, hanem szintén istenségek. Az első tizenegy hosszú átvetőt hord, haja 

feltornyozva (jaṭā-mukuṭa), s közülük az elsőn a harmadik szem is látszik. De legfeltűnőbb 

sajátosságuk az ithyphallikus (ūrdhva-liṅga) ábrázolásmód. Ők tehát teljes bizonyossággal 

azonosíthatók a tizenegy Rudraként (ekādaśa-rudra), annak ellenére, hogy attribútum 

(āyudha) nincs a kezükben. A jobb kezüket ők is előre nyújtják, hasonlóképpen a mögöttük 

sorakozó istenségek, akiket azonban nem lehet azonosítani. Ezzel együtt Mitra szerint nem 

kétséges, hogy a Varāha hátterében megjelenő alakok megnevezhető csoportokat alkotnak 

(gaṇa-devatā). Ezzel nem tudok feltétlenül egyetérteni, mert a dolgozatomban elemzett 

Varāha-ábrázolások ikonográfiájának egyik fontos tanulsága éppen az – és ez alól az 

udayagiri Varāha sem látszik kivételnek –, hogy az ábrázolt kísérő alakok nem feltétlenül 

sorolhatók minden esetben jól körülírható és névvel ellátható csoportokba; a szövegek több 

verzióval, az ikonográfia pedig kevesebb konkrét előírással és több szabadsággal rendelkezik 

annál, hogysem ezt minden esetben meg lehetne tenni (itt most konkrétan a Yajña-varāha 

testén megjelenő alakokra és az udayagiri Nṛ-varāha ábrázolás környezetében kivételképpen, 

de azonos funkcióban ábrázolt mellékalakokra gondolok). Fontos és figyelemre méltó 

észrevétel viszont az, hogy ilyen vagy hasonló istenség-csoportok Viṣṇu más ikonográfiai 
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típusain is megjelennek (pl. Vīraśayaṇa-mūrti, Viśvarūpa Viṣṇu). Ezek közül a Viśvarūpa 

Viṣṇut tartom ezen a helyen adekvát párhuzamnak, mint olyan ikonográfiai típust, amely 

Viṣṇut mint az egész világegyetemet teremtő, felölelő, magában hordozó istenséget ábrázolja, 

úgy, ahogyan a Bhagavad-gītā XI., a Mindenség Látomása című énekében feltárul Arjuna 

előtt:  

"Egymagad betöltöd az ég és a föld közötti teret s minden égtájat: csodás, iszonyú 

tested látványa remegéssel tölti el a Három Világot. 

Az istenek seregei benned tűnnek el; sokan reszketve, összetett kézzel zengik nevedet. 

"Üdv!" szóval, ékes dicshimnuszokkal magasztalnak szent látnokok és tisztult szellemek 

seregei. 

A Rudrák, Áditják, Vaszuk, Visvák, Szádhják, Asvinok, Marutok, Ősatyák, gandharvák, 

jaksák, 

démonok, sziddhák seregei mindannyian csodálattal tekintenek rád." 

(Bhagavad-gītā XI, 20–22, Vekerdi József fordítása) 

A következő sávot két sor ṛṣi tölti meg. Ikonográfiai jellemzőikhez tartozik a nyírfaháncsból 

készült ágyékkötő, a beavatási fonal (yajñopavīta), a feltornyozott haj (jaṭā), a szakáll; a 

Varāha felé előrenyújtott jobb kezükben olvasót (akṣa-mālā), bal kezükben hosszú nyakú 

vizeskorsót fognak. Megjelenésük éppen olyan, mint az erani Yajña-varāha esetében (lásd 

2.2.2.1); az egyetlen fontos különbség, hogy itt nem a Vadkan testén jelennek meg, mintegy a 

sörték között megbújva, hanem hosszú sorokban érkezve a Varāha elébe járulnak, csodálva és 

üdvözölve annak nagy tettét. A Varāhától jobbra szintén ṛṣik sokasága – a jana-lokában, azaz 

a szentek honában lakó nagy bölcsek, Sanandana és a többiek, ahogyan azt a Viṣṇu-

purāṇában (I, 4, 30) olvashatjuk – sietnek a Varāha üdvözlésére. Így tehát, a jobb és a bal 

oldalt egybevéve, összesen hét sor ṛṣi áll előttünk, s ez arra készteti Mitrát, hogy feltegye a 

kérdést: véletlen-e ez vagy a bölcsek hét osztálya (sapta-ṛṣi) jelenik meg a domborművön? De 

a kérdést megválaszolatlanul hagyja, s nem véletlenül. A purāṇikus irodalom bőséges 

felvilágosítással szolgál a ṛṣik osztályozását, az osztályokhoz tartozó családokat, sőt ezek 

tagjait illetően. A Matsya-purāṇa két fejezetet is szentel ennek a témának (243, 244), s az öt 

osztályba sorolt kilencvenkét ṛṣi listáját is tartalmazza. Ám a listák változóak, s főképpen 

nincsenek ilyen mélységig lebontott ikonográfiai szabályok. Tehát a kérdés kérdés marad, de 

meggyőződésem szerint ettől még az egész kompozíció szándéka világos; adott esetben 

világosabb is, mintha minden egyes ṛṣit egyenként azonosítani lehetne. Érdekes mozzanat 

viszont, hogy a Varāhától jobbra, felül, két húros hangszeren játszó zenész látható, akiknek az 

alakjában talán a két égi zenészt, Nāradát és Tumburut ábrázolták. 
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A kompozíció struktúrájában, úgy vélem, a létszférák vagy világok (loka) megjelenítésének 

szándéka ismerhető fel; ezek alulról fölfelé haladva az alsó világ (pātāla), melyet az ősvizek 

jelenítenek meg; a föld (bhū vagy bhū-loka) a ṛṣikkel, a levegő (bhuvaḥ vagy bhuvar-loka) a 

Rudrákkal és az ég (svaḥ vagy svarga-loka) a legfelső körök isteneivel. Az ősvizek a 

kompozíció teljes alsó mezőjét kitöltik. Ez a kozmikus óceán, ahol Śeṣa lakozik, ahová a Föld 

lesüllyedt, s ahonnan a Varāha felhozza, s az Óceán felszínére helyezve megmenti. A nagy 

eseménynek, a Varāha teremtő tettének a vizekhez való kötődését gazdag képi jelképrendszer 

emeli ki. Az alsó képmezőben a domborműves felület teljes szélességében végighúzódó 

hullámvonalak jelzik a vízfelszínt. Bimbós és kinyílt lótuszok úsznak nemcsak a Varāha és a 

vele szemben ábrázolt alakok között, hanem a szabad vízfelületeken is; magasan 

kiemelkednek a vízből, s több alak kezében is megjelennek. Az ábrázolt alakok egy része – 

így a nāgák és maga a Vadkan is – kötődik a vízhez. A dombormű széli részein további 

alakok gazdagítják a vízzel kapcsolatos jelképrendszert. A fő mezőhöz derékszögben 

csatlakozó jobb oldali falmezőben az Óceán urának ábrázolása látható, amint arról fentebb 

már szót ejtettem. Felette Gaṅgā és Yamunā folyóistennők ábrázolása látható; az istennők 

hátasállatukon, a makarán, illetve a teknősön állnak, egy-egy folyóágban, melyek az égből 

zúdulnak alá, majd egyesülve érik el az óceánt. Az istennők kezükben bőségedényt (pūrṇa-

ghata, 'teli korsó') tartanak. Felettük egy repülő gandharva (égi zenész) ábrázolása kapott 

helyet. A folyóistennők ábrázolása megismétlődik a szemközti falszakaszon, ahol apsarasok 

(égi táncosnők), vidyādharák 'tudás-tartó' égi lények és gandharvák kísérik őket, utalva az 

örömünnepre, amit égből való alászállásuk jelent.  

A Gaṅgā és a Yamunā szerepeltetése jelentőségteljes, mert ez közvetlen utalás Madhyadeśára, 

a Gupta birodalom szívére, s ezzel vissza is kanyarodunk a Śeṣa mögött ábrázolt, térdeplő 

férfi személyéhez, valamint az indiai ábrázolások egy fontos tulajdonságához is. Ez utóbbi 

pedig az, hogy az ábrázolások egy része legalábbis több síkon értelmezhető. Az egyik, primér 

olvasat az elbeszélt mitológiai történet, egy közvetettebb interpretáció lehet a mű aktuális, 

készítésekor érvényes, korának szóló, akár politikai üzenete. Az udayagiri Varāha-ábrázolás  

esetében ez különösen fontos, s a Vadkan mitológiai történetének ilyenfajta "használata" 

olyan példaként szolgált, amely a későbbiek során is nyomon követhető; elsősorban a Yajña-

varāhára vonatkoztatva, de a Nṛ-varāha politikai indittatású ábrázolására is van példa. A 

térdeplő férfit már Agrawala II. Candraguptaként azonosította, aki, nevéhez – Vikramāditya, a 

"Vitézség Napja" –  méltón Aparānta, a Śaka királyság, Saurāṣṭra, Gujarat és Mālvā 

meghódításával és a birodalom központi részének, az Antarvedinek vagy Madhyadeśának az 
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ellenségtől való megvédelmezésével olyan hatalmas tettet hajtott végre, amely a Mahā-

Varāha, az őseredeti Vadkan Földet megmentő tettéhez volt hasonlítható. A metafizikai 

koncepció és a politikai indíttatás kéz a kézben jártak a monumentális dombormű 

megalkotásakor, melyhez a purāṇák és a kāvyák szolgáltatták a tartalmat és az inspirációt.439  

Udayagiri még egy aspektusára ki kell térnem. A monumentális Varāha-dombormű egykor 

nem egy kis vaskerítéssel lekerített udvarban állt, hanem közvetlenül egy nagy víztározó 

partján, amelyet ma nemcsak a kerítés, hanem a hegy lábánál vezető betonozott út is elválaszt 

a Varāhától. A Földet az ősvizek mélyéről felhozó Vadkan jelképiségének teljes 

kibontakoztatása szempontjából alapvető a víz jelenléte. A dombormű elébe tehát nagy 

kiterjedésű vízfelületet, lótuszos tavat kell képzelnünk, melynek virágai, vízi állatai a 

domborművön folytatódnak. S ez az az ősvizeket reprezentáló, valóságos víz, melyből a 

Varāha, a Földdel az agyarán, előlép. A víz jelenléte, nem mellékesen, a Varāha 

termékenységi aspektusa szempontjából sem elhanyagolható, a történetnek ez az olvasata 

azonban kevésbé nyilvánvaló, mint például a Kalacurik művészetében.440 
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 A Varāha mint politikai metafora irodalmát részletesen tárgyalja Willis, M. 2004:46–55 ("Varāha in 

Historiographic Perspective"). Felhívja a figyelmet, hogy K. P. Jayaswal már 1932-ben írt a Varāha-ábrázolások 

politikai vonatkozásáról (Jayaswal, K. P. 1932. Candragupta and His Predecessor. JBORS 18:17–36). 

440
 M. Willis (Willis, M. 2009:10–37) érdekfeszítő kutatásokat végzett azzal kapcsolatban, hogy Udayagiri 

egykor egészen más képet mutatott, mint ma; a hegy hasadékában egy felső víztározóból vízesésszerűen folyt alá 

a víz az alsóba, s a hasadék mentén lévő barlangok és azok ábrázolásai – különösen a hegy lábánál található 

Varáha-dombormű és a hasadék legmagasabb pontján lévő Śeṣaśayī Viṣṇu – összefüggő rendszert alkottak, 

amelyben az ábrázolások felszentelését és az ünnepeken bemutatandó szertartásokat aprólékos asztronómiai 

számítások alapozták meg. Kutatása azért különösen örömteli, mert – miközben tudott, hogy az asztrológiai 

vonatkozások milyen fontos szerepet játszottak egy-egy szakrális központ kialakulásában és életében – kevesen 

kutatják ezeket, és ehhez mérten tudásunk is elmarad a kívánatos mögött ebben a tekintetben. Számos indiai 

szakrális helyszín – közte Khajuraho – vonatkozásában R. P. B. Singh egy amerikai kutatócsoporttal végzett 

hasonló kutatásokat (vö. Singh, R. P. B. 2009).  
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2.1.2.3. Nṛ-varāha_Badoh-Pathari (Vidisha), M. P._5. század (Gupta)_in situ: 

Daśāvatāra templomcsoport Badoh
441

 

Badohban – a régészeti feltárásokból tudhatóan – egykor egy egész szentélycsoport állt, 

melynek tagjai Viṣṇu tíz megtestesülésének (daśāvatāra) voltak szentelve. Létezett egy 

csarnok is, ahol mind a tíz avatāra ábrázolása helyet kapott. Ezek leomlottak, de szerencsére a 
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 Bajpai, S. K. 1992:123,  Desai, K. 1973:75, Rangarajan, H., H. 1997:134–135. Fotó: Desai, K. 1973:Fig. 59, 

Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 124, AIIS CAA PhA 49555 
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nagyméretű Nṛ-varāha ábrázolás, mely szoros rokonságot mutat a Sagar University Museum-

ban őrzött erani ábrázolással, fennmaradt. 

A Varāha 193 cm magas, anyaga vörös homokkő. Ormánya letörött, de fején a lótuszdísz jól 

látszik. Kilépő állásban (ālīdhāsana) helyezkedik el, kilépő bal lábával a kozmikus Śeṣa 

(Ananta) kígyó és egy nāgī kobratarajára támaszkodik. A Vadkan kétkarú; jobb keze a 

csípőjén pihen, míg bal keze lótuszt tart, melyen a Földistennő lábai támaszkodnak. Erani 

megfelelőjéhez hasonlóan a Vadkan válla széles, tagjai erősek, súlyosak, ékszerei szintén 

nagyméretűek, súlyosak. Széles nyakéket (kanthāhāra), karperecet (hastāvalaya), 

fülbevalókat és erdei virágokból font füzért (vanamālā) visel. Az ágyékkötő itt is a derék köré 

van csavarva, elöl nagy hurokkal megkötve, s a ruhavég súlyos redőben hullik alá a lábak 

között. A közeli hasonlóság ellenére a megjelenítés merevebb, mint az erani Vadkan esetében. 

Bhūdevī csöppnyi alakja keresztbe vetett lábakkal áll, jóval kevésbé magatehetetlenül, mint 

erani megfelelője, jóllehet a feje és a jobb karja hiányzik.  

 

2.1.2.4. Nṛ-varāha_Nachna Kuthara (Panna), M. P._5. század (Gupta)_in situ: Vaiṣṇava 

Sarvatobhadrikā szentélycsoport
442

 

Nachna Kuthara443 Pannától, a kerület fővárosától 40 km-re délkeletre fekszik, művészeti 

emlékei a Gupta-Vākāṭaka korból származnak. Nachnából két Gupta-kori Nṛ-varāha ábrázolás 

ismert. Az egyik viszonylag nagyméretű: 155 cm magas, anyaga vörös homokkő. Az eredeti 
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 Rangarajan, H., H. 1997:135–136. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 125, AIIS CAA PhA 43927 

443
 Cunningham, A. 1969:95–99 
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helyéről leválasztva találtak rá. A Varāha kétkarú, kilépő állásban áll, de szokatlan módon 

nem balra, hanem jobbra fordul. Kilépő jobb lábával a hanyatt fekvő, fejdísszel és hétfejű 

kobrataréjjal ékesített Śeṣa emberi felsőtestén áll. Bal keze a csípőjén, jobb tenyerén a 

Földistennőt tartja. Ágyékkötője a korai ábrázolásokhoz hasonlóan a derekán van 

körülcsavarva, megkötve, s onnan a lábak között hull alá, ám már nem a korábbi súlyos 

redőben, hanem a Gupta-korra jellemző halfarok-motívumban végződő, könnyed 

drapériadarab formájában. A Varāha teste sem vaskos már, hanem karcsú és elegáns, az erdei 

virágfüzér (vanamālā) vékonyka dísszé szelídült, középső része a Vadkan jobb combján 

fekszik, mintegy függőszerűen, s művészien kimunkált.  Bhūdevī figurája ugyan letörött, de 

vélhetőleg a néző, s nem a Vadkan felé fordulhatott. Érdemes megfigyelni, hogy egyazon 

évszázadon belül milyen nagy különbséget mutatnak az ábrázolások: méretben, 

megformálásban, mozdulatokban, ékszerekben – mind a Varāha, mind a Śeṣa vonatkozásában 

–, s mennyire eltér Nachna stílusa az Eran/Badoh régió stílusától. Míg utóbbiak a korai indiai 

művészet stílusát viszik tovább, addig itt már nyilvánvalóbbak a tipikus Gupta stílus jegyei.  
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2.1.2.5. Nṛ-varāha_Nachna (Panna), M. P._5. század (Gupta)_Telia Marh, Nachnától 1 

km-re D-re
 444

 

A másik Nachnában előkerült, Gupta-kori ábrázolás lényegesen eltér más ismert 

ábrázolásoktól. A Föld felemelésének jelenete ezúttal hangsúlyosan erotikus: a jobbra forduló 

Varāha bal kezével a Földistennő nemi szervét érinti, ami a Varāha termékenységi szerepére 

utal. Szokatlan az is, hogy az istennő a Varāhával azonos méretű, s a Vadkan előtte térdel. 

Kétkarú, jobb kezében a háta mögött tartja a buzogányt (gadā). Bhūdevī itt egyenesen a 

vizekből emelkedik ki a Śeṣa alakja mögött, aki a vizeken fekszik, s ábrázolása méretében 

semmivel sem kevésbé hangsúlyos, mint a Födistennőé vagy a Vadkané. Egyedül Bhūdevī-

nek a Vadkan agyarán hurokszerűen átvetett, élettelenül alácsüggő karja követi a már ismert 

ábrázolási konvenciót. H. Rangarajan ezt az ábrázolást az Atharva-veda Bhūmi-sūkta 

himnusza korábban idézett sorával hozza összefüggésbe (Atharva-veda XII, 1, 48), mely 

szerint a Föld megnyílik a Vadkan számára (Rangarajan, H. 1997:136). 
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 Rangarajan, H., H. 1997:136–137. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 126 
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2.1.3. Bihar 

2.1.3.1. Nṛ-varāha_Sultanganj (Bhagalpur), Bihar_5-6. század (Gupta)_in situ: 

Jahangira Rock
 445

  

Sultanganj Patna és Rajshahi között kb. félúton fekszik a Gangesz mentén. Az itt található Nṛ-

varāha ábrázolás szikladombormű, felületes véséssel készült. A Varāha kétkarú, jobb keze a 

csípőjén, bal keze a bal combján. Kilépő állásban áll, bal lábával a Śeṣa kígyótestének 

hullámszerűen tekergődző gyűrűin. A Vadkan teste hatalmas, korpulens, sőt kifejezetten 

kövér, tagjai súlyosak. Egy hatalmas hústömeg mozdul meg a szemünk előtt. Ékszerei közül 

az erdei virágfüzért (vanamālā) viseli. A Śeṣa feje és sokfejű palástja a Vadkan lába között 

látható. A Földistennő a Varāha bal vállán ül; fejét a Vadkan ormányára hajtja. Az egész 

jelenet kavargó, mozgalmas, szinte érzékelhető, amint a Vadkan óriási testtömege megrengeti 

a földet és a hegyeket. E tekintetben lényegesen eltér ez a dombormű a Nṛ-varāha megszokott 

ábrázolásaitól, melyek rendszerint jóval statikusabbak, idealizáltabbak. Asher datálása szerint 

az 5. század végén vagy a 6. század elején keletkezett (Asher, F. M. 1980:30).  

2.1.4. Maharashtra 

2.1.5. Karnataka 

2.1.6. Tamilnadu 

2.1.7. Nepal 

2.1.8. Rajasthan 

2.1.9. Gujarat 

2.1.10. Orissa 

2.1.11.Bengal 

2.1.12. Andhra Pradesh 

2.1.13. Punjab 

2.1.14. Assam 
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 Sahai, S. B. 1960:144–145, Sinha, C. R. P. 1970:56. Fotó: Asher 1980:Plate 31, Sahai, S. B. 1960:145 (Fig. 

6), Sinha, C. R. P. 1970:Fig. 2 
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2.2. Yajña-varāha 

2.2.1. Uttar Pradesh 

2.2.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh  

2.2.2.1. Yajña-varāha_Eran (Sagar), M. P._500 A. D. (Gupta)_in situ
446

 

A monumentális Yajña-varāha az erani Gupta-kori szentélykörzetben, a Bina folyó déli 

partján, a Bina és a Betwa folyó találkozásától nem messze található. Méretei: magassága 388 

cm, hossza 454 cm, szélessége 170 cm. Anyaga az ezen a környéken bányászott vörös 

homokkő. A hatalmas szobrot Dhanyaviṣṇu, a hun Toramāṇa király vazallusának, 

Mātṛviṣṇunak az öccse állíttatta Toramāṇa uralkodásának (i. sz. 500–515) első évében, azaz i. 

sz. 500-ban. A Varāha torkán található felirat megörökíti, hogy Dhanyaviṣṇu Toramāṇa király 

uralkodásának első évében templomot alapított Airikinában (Eran régi neve) Nārāyaṇa 

számára, mégpedig annak Varāha formájában. A felirat utal Viṣṇura, aki a három világ 

támasztó oszlopa, s aki Vadkan megtestesülése formájában felemelte a Földet, és kemény 

ormányának csapásaival megremegtette a hegyeket.  

A szobor talapzaton áll és nyugat felé néz. Ez az indiai művészet legnagyobb Varāha 

ábrázolása. Testét tizenkét sorban borítják az ábrázolások, összesen 1185 alak.
447

 A Varāha 

nyakszirtjén kis szentély található, négy irányba néző (catur-mukha) fülkékkel. A fülkékben 

ülő alakok a következőképpen azonosíthatók: nyugaton Saumya Puruṣa (Vāsudeva), északon 

Brahmā, délen Śiva, keleten Viṣṇu.
448

 Hátán a gerincoszlop mentén és a testén körös-körül 

bölcsek (ṛṣi) ábrázolásai láthatók olyan tömött sorokban, hogy két álló alak között még egy-

egy fej is helyet kapott. Ábrázolásuk az udayagiri hagyományt folytatja, kivéve azt, hogy 

szemből és nem oldalnézetben ábrázolták őket. Szakállasak, hajuk csomóba fogva a fejük 
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 Rangarajan, H. 1997:49 
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 Az Ahirbudhnya-saṃhitā ezeket az istenségeket a Legfelső Lény vyūháival – Vāsudevával, Saṃkarṣaṇával, 

Pradyumnával és Aniruddhával – azonosítja; Vāsudeva a legfelső személyes istenség, míg Saṃkarṣaṇa a 

pusztító, Pradyumna a teremtő és Aniruddha a védelmező-fenntartó isten. A Lakṣmī-tantra Saṃkarṣaṇát 

Pralayakara, Pradyumnát Sṛṣṭikara, Aniruddhát Pālanakara néven említi. A purāṇákban a pusztító istenség neve 

Śiva, a teremtőé Brahmā és a fenntartó-védelmezőé Viṣṇu. Következésképpen Saṃkarṣaṇa azonos a pusztító 

Śivával, Pradyumna a teremtő Brahmāval és Aniruddha a fenntartó-védelmező Viṣṇuval. Ezt jeleníti meg a 

Yajña-varāha fején elhelyezett szentély, s emiatt ez a vyūha elmélet legkorábbi megjelenése Madhya Pradesh-

ben. A hagyomány ezt követően egészen a 14. századig töretlenül folytatódik. (Rangarajan, H. 1997:52) 



151 

tetején, ágyékkötőjük térdig ér, bal kezükben vizeskorsót tartanak; jobb kezük kissé suta 

mozdulata pedig nem tipikus félelemoszlató tartás (abhaya-mudrā), amely inkább üdvözlést 

fejez ki – esetleg ugyanazt a Varāha felé előrenyújtott kezet ábrázolták így, melyet 

Udayagiriben oldalnézetből könnyebb volt megjeleníteni (Rangarajan szerint ez a kéztartás 

csodálkozást fejez ki, és vismaya-mudrā-nak nevezi). Ha az udayagiri Varāha esetében a 

Viṣṇu-purāṇa (I, 4, 30) versére utaltam, most a Bhāgvata-purāṇa történetét kell idéznem, 

amely arról szól, hogy a Vadkan tettét dicsőíteni összesereglettek a bölcsek, s a Vadkan sörtéi 

között kerestek menedéket. Ebben gyökerezik a ṛṣik sokaságának a Yajña-varāha testén való 

ábrázolása. A Varāha nyakában széles füzér, huszonnyolc medalionnal díszítve; huszonhét 

közülük a hindu zodiákus csillagképeit megszemélyesítő alakok ábrázolását tartalmazza, akik 

a trónusukra felhúzott lábakkal (lalitāsana) ülnek. A huszonnyolcadik körbe a Vadkan jobb 

oldalán skorpió ábrázolása került. Ennek az lehet az esetleges magyarázata, hogy a Varāha 

állítása akkor történt, amikor a hindu zodiákus szerint a nap a skorpió csillagképbe (vṛścika 

rāśī) lépett, amit különösen szerencsés előjelűnek tartottak. A Varāha torkán és mellkasán 

négy sorban férfialakok – ismét csak ṛṣik – láthatók. Az első és a második sor között középen 

Viṣṇu nagyobb méretű, álló ábrázolása kapott helyett, utalva arra, hogy a Varāha maga Viṣṇu. 

Az istenség lótusztrónuson (pīṭha) áll, mindkét karja letörött. A csonkokból azonban 

kikövetkeztethető, hogy bal kezében buzogányot (gadā), jobb kezében korongot (cakra) 

tartott.  

A Varāha ormányán – tkp. a nyelve hegyén – Sarasvatī egyenes tartásban (samabhaṅga) álló, 

kétkarú ábrázolása látható; az istennő megjelenítése a Vadkan ormányán elterjedt ikonográfiai 

elem Madhya Pradesh-ben. Ez megfelel az Aparājita-pṛcchā 25, 1–17 Varāha-mítoszának, 

ahol Sarasvatī a Varāha nyelvén talál menedéket (lásd fentebb). De ez az istennő egyetlen álló 

ábrázolása, más esetekben ülve jelenítik meg. A fülek bejáratánál mindkét oldalon repülő 

vidyādhara 'tudás-tartó' égi lény ábrázolása kapott helyet; hajviseletük sorba rakott szabályos 

hajcsigáival tipikusan Gupta frizura. A fejtetőn, a szentélyben ülő Brahmā előtt a Śeṣa kígyó 

hétfejű kobrapalástját látjuk szétterülve megjelenni; farka a Varāha bal mellső lába mentén a 

földre hullik. A Varāha lábait hat sávban szintén a ṛṣik ábrázolásai borítják.  



152 

Bhūdevī a Varāha jobb oldalán látható, amint a Vadkan agyaráról élettelenül csügg alá. Karja 

hurokszerűen fonódik a Varāha agyara köré, lábai keresztbe vetve lógnak, szemei lehúnyva. 

Alul, a Varāha mellső és hátsó lábai között kígyók (nāgák és nāgīk) láthatók. Kobratarajuk, 

hasonlóan a talapzat további, egykori ábrázolásaihoz, megsemmisült.  
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2.2.2.2. Yajña-varāha_Khoh (Satna), M. P._6. század eleje (Gupta)_az Ucchehra-i 

községi hivatal területén
449

 

Khoh (ma Ucchehrától 10 km-re fekvő falu) egykor virágzó település volt, az ucchaharai 

királyok székhelye. Viṣṇu templom állt ezen a helyen; Cunningham beszámolója szerint 

Varāha ábrázolást és más, életnagyságúnál nagyobb vaiṣṇava szobrokat találtak itt. A Varāha 

114 cm hosszú és 104 cm magas; nyakát és lábait füzérek díszítik, de testén nincsenek 

ábrázolások. Jobb agyara hegyén az egykori alak – minden bizonnyal a Földistennő – kezének 

maradványa van csak. Nyakát és bokáját füzérek ékesítik. Mellső lábai között a Śeṣa alakja 

látható, emberi felsőtesttel, kígyó farokkal, amely a talapzaton végignyúlik a Varāha alatt; 

kezében vizeskorsót tart, éppen úgy, mint a majhouli Varāha esetében (lásd alább, 4.2.2.26). 

Rangarajan ott is és ebben az esetben is amellett érvel, hogy aki a korsót tartja, az nem Śeṣa, 

hanem Garuḍa, de ez teljesen nyilvánvaló képtelenség; az ábrázolás még csak kétséget sem 

ébreszt Śeṣa alakjával kapcsolatban. Cunningham a következőket írja ezzel kapcsolatban: 

"Prone between the boar's legs there is a Nāga, with human head and body and serpent's tail. 

He is canopied by five snakes' hoods, and holds out two vessels in his hands below the boar's 

snout."450 Rajzán (Plate III) úgy látszik, mintha a Śeṣa kezében, mellyel alulról támasztja a 

korsót, a korsó felett még egy kicsi tárgy lenne. Az Annual Progress Report 1919–20 által 

közölt fotón (Plate XXIX) ugyanakkor jól látszik, hogy az nem egy másik tárgy, hanem a 

                                                 
449

 Annual Progress Report 1919–20:105–106, Banerjea, J. N. 1945:123, Banerjea, R. D. 1933:104, 

Cunningham, A. 1966a:6–7, Rangarajan, H., H. 1997:55–56. Fotó: Annual Progress Report 1919–20: Plate 

XXIX, Rangarajan, H., H. 1997:Line Drawing 2, Fig. 8. 

450
 Cunningham, A. 1966a:6 
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Śeṣa másik keze, mellyel fölülről fogja az edényt. A templomot és a szobrot Cunningham a 

Hastin nevű Parivrājaka uralkodónak a falu közelében talált, s Gupta-kori évszámot (saṃvat 

191, Gupta éra) viselő felirata alapján datálta (lehetséges, hogy Hastin helyi vazallus uralkodó 

volt a Gupta birodalom idején). A test ábrázolás nélkülisége és füzéres díszei a karitalai 

Yajña-varāhát idézik fel (lásd 4.2.2.29), ahol ugyan a háton vannak ábrázolások, de kevés, s 

így az összképet mégis az ábrázolások hiánya határozza meg. A karitalai Yajña-varāha ugyan 

jóval későbbi, de ebből a régióból származik, s így, bár a nagy időbeli eltérés miatt meglepő, 

mégis valószínűnek látszik, hogy ezt a korai, ábrázolás nélküli hagyományt viszi és fejleszti 

tovább.  
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2.2.3. Bihar 

2.2.4. Maharashtra 

2.2.4.1. Yajña-varāha_Ramtek (Nagpur), Maharashtra_5. század (kb 420-450) 

(Vākāṭaka-Gupta)_in situ: Varāha maṇḍapa
 451

 

A mai Maharashtrának ez a területe korábban Madhya Pradesh-hez tartozott, tehát 

hagyományosan Közép-India részének tekintendő. Ez a nagyméretű thériomorf ábrázolás egy 

alapzatra (jagatī) emelt kicsi, négyoszlopos maṇḍapában áll, mely a Gupta-kori szentélyek 

sajátosságit tükrözi, azzal a különbséggel, hogy kortársaival ellentétben ennek a 

tetőépítménye is fennmaradt: a később kibontakozó északi templomépítészet phāmsanā 

tetőtípusát látjuk itt megjelenni. A Varāha lábai között kígyó (nāga) teste nyúlik végig. Maga 

a Varāha az "ábrázolások nélküli"452 típushoz tartozik; semmiféle alak vagy egyéb motívum 

nincs a testén. Bár H. Rangarajan, aki nyilvánvalóan nem járt a helyszínen, és fotót sem 

közöl, Meister, M. W. (ed.) Encyclopedia of Indian Temple Architecture című művére 

hivatkozva azt állítja, hogy a Varāha agyaráról a Földistennő csüng le, ennek az AIIS 

archívumának fotóján semmi nyoma (lehetséges, bár nem valószínű, hogy a másik oldalon 

van az istennő, mert ebben az esetben minden bizonnyal arról az oldalról is készült volna fotó 

a részleteket is gondosan megörökítő archívum számára).
453

 A Khoh-ból – és később 

Karitalai-ból – ismert "ábrázolások nélküli" típustól az különbözteti meg, hogy míg azok 

füzérdíszeket viselnek, addig ennek valóban semmi nem ékesíti a testét, teljes mértékben 

disznóra hasonlít. 

                                                 
451

 Rangarajan, H., H. 1997:48. Fotó: AIIS CAA PhA 66996–67003 

452
 Az általam alkotott típusnevet idézőjelesen használom, mivel a típusba tartozó egyes ábrázolásokra (pl. 

karitalai Varāha) csak korlátozottan érvényes, de az alapvető jelleg leírására véleményem szerint jól 

alkalmazható.  

453
 Egy másik fotón, melyre Dr. Négyesi Mária hívta fel a figyelmemet, jól látszik, hogy a Vadkan jobb oldalán 

nincsen Földistennő. http://www.panoramio.com/photo/21334076  
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2.2.5. Karnataka 

2.2.6. Tamilnadu 

2.2.7. Nepal 

2.2.8. Rajasthan 

2.2.9. Gujarat 

2.2.10. Orissa 

2.2.11.Bengal 

2.2.12. Andhra Pradesh 

2.2.13. Punjab 

2.2.14. Assam 

 

3. Poszt-Gupta (i. sz. 500-750) 

3.1. Nṛ-varāha 

3.1.1. Uttar Pradesh 

3.1.1.1. Nṛ-varāha_Varanasi, U. P._7. század_Sarnath Museum 

A Varāha rendkívül érdekes, liṅgán megjelenő ábrázolása. Bhūdevī a Varāha bal könyökén 

áll, a Vadkan ormányával a mellét érinti. Feje felett ernyőként Sūrya emblémájára 

emlékeztető kinyílt lótusz-korong. Az ábrázolás termékenységi-phallikus vonatkozása 
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nyilvánvaló, és arra utal, amire más kontextusban Cunningham is felhívja a figyelmet, hogy ti. 

a vaiṣṇava kultusz korai formájában kapcsolatban állt a phallikus kultusszal. 

 

 

3.1.1.2. Nṛ-varāha_Etah (Etah), U. P._kb. 7–8. század_Mathura Museum
454

 

Etah Mathurától keletre fekszik. Az innen származó ábrázolás körüljárható; energikus, 

életerővel teli. A Varāha nāga páron áll. A Földistennő a bal vállán ül, a Vadkantól 

elfordulva, akinek az ormánya hozzáér. A kompozíció jobb oldalán Śrī Lakṣmī látható. 

 

                                                 
454

 Singh, S. B. 1992:105. Fotó: Singh, S. B. 1992:Fig. 19 



158 

3.1.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh  

3.1.2.1. Nṛ-varāha_Mandsaur (Mandsaur), M. P._6-7. század (Gupta-Aulikara)_A 

Mandsaur-i Collectorate épülete előtt
455

 

A domborműves tábla eredetileg a mandsauri erőd egyik templomának oszlopát, annak alsó 

részét díszítette. A hely az egykori Mālvāban, a Mahābhāratában Daśārṇa néven ismert 

területen található; ma Madhya Pradesh keleti határa. A Varāha négykarú, kilépő állásban a 

nāga és nāgī testének gyűrűin áll. Lábai között egészen apró férfi alak látható összetett 

kezekkel, akiben H. Rangarajan az Óceán urát (samudra-rāja) véli felfedezni, ami nincs 

kizárva, ha az Óceán urának az udayagiri domborművön való megjelenítésére gondolunk, 

ahol szintén vizeskorsóval a kezében és turbánnal a fején ábrázolták. A Varāha jobb felső 

kezében korongot (cakra) tart, jobb alsó kezében szokatlan módon mintha a kígyó farkát 

fogná. Bal karjai átfedik egymást, s így nehezen kivehetőek a fotón, de úgy tűnik, a bal hátsó 

tenyerén, illetve a kezében lévő lótuszon a Földistennő áll, a bal alsó kezében pedig 

valószínűleg csigakürtöt (śaṅkhā) tart. A Földistennő jobb karja valószínűleg a Varāha agyara 

köré fonódik, kissé élettelenül, folyondárszerűen, azt a Gupta-kori ábrázolási konvenciót 

követve, amely a Gupta-kor elmúltával is visszaköszön az ábrázolásokon. Haja, szintén a 

Gupta idióma szerint, gondosan kidolgozott fürtökben omlik a vállára. Különös, csőrszerű 

ormánya, mely sérült, s így rosszul kivehető, valószínűleg a Földistennőt érintette. 

                                                 
455

 Rangarajan, H., H. 1997:137–138. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 127, AIIS CAA PhA 21636 
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3.1.2.2. Nṛ-varāha_Ramgarh (Guna), M. P._6-7. század_Ramgarh sziklatemplomában
456

 

Sziklaszentélyben, Viṣṇu ábrázolások csoportjában található ez a Varāha ábrázolás, amely 

egészen alacsony faragású szikladombormű. Mivel alig emelkedik ki a szikla felszínéből, 

rosszul kivehető, elmosódott. A Varāha kilépő állásban áll, agyaráról talán a Földistennő 

csügg le, más mellékalak nincsen. A Vadkan alakja robusztus, tagjai vaskosak, súlyosak, 

ágyékkötője a dereka köré van csavarva, nagy hurokkal megkötve, és nehéz redőben hullik alá 

a lábai között. Stiláris értelemben azoknak a Gupta-kori ábrázolásoknak a vonalát viszi 

tovább, melyek a korai indiai művészet hagyományának talaján jöttek létre (Udayagiri, Eran, 

Badoh);  földrajzilag sem esik messze ezektől a területektől, így mindezek alapján akár 

korábbi – 5. századi – datálás is elképzelhető lenne. A Varāha mellett látható Viṣṇu 

ábrázolások is jellegzetesen Gupta-kori sajátosságokat mutatnak, ami alátámasztja a korábbi 

datálás lehetőségét.  

 

                                                 
456

 Rangarajan, H. 1997:137–138. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 128 
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3.1.2.3.Nṛ-varāha_Mahua (Shivpuri), M. P._kb. 7. század_Śiva templom No. 1. északi 

jaṅghā
457

  

A Shivpuri kerület Madhya Pradesh északi részén található. Mahua templomai közül a 

Ghaṇḍareśvara templom a 7. századra datálható az ugyanitt fellelt, kb. 7. század közepi felirat 

alapján. A Varāha jobbra kilépő állásban áll, és jobbra is fordul. Kétkarú, a Földistennő a jobb 

könyökén ül, jócskán a Varāha feje fölé magasodva, és bal kezével annak ormányát érinti. A 

Varāha bal keze a csípőjén van. Kilépő jobb lábát a Śeṣa tartja, bal lábával annak gyűrűin áll. 

Az előzőekben tárgyalt 7. századi művekhez képest egyszerűbb, díszítetlen alkotás. 

 

                                                 
457

 Rangarajan, H., H. 1997:142–143. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 132  
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3.1.2.4. Nṛ-varāha_Besnagar (Vidisha), M. P._7. század_Central Archaeological 

Museum Gwalior (No. 76) 

Egyszerű, félköríves sztélé. A Varāha kilépő állásban áll, diadalmas pózban. Kilépő bal lábát 

egy nāga-pár szabályos fonatban összehurkolódott gyűrűin nyugtatja. A nāgī jobboldalt, kissé 

hárahőkölve látható; a nāga baloldalt, állva, üdvözlő tartásban (añjalī-mudrā). A kígyók 

kobrataraja mindössze háromfejű. A Varāha négykarú; jobb alsó kezét a csípőjén tartja, jobb 

felső kezében a gadā 'buzogány' látható, bal alsó keze a térdén nyugszik, benne a cakra 

'korong', behajlított bal felső karjának könyökén a Földistennő ül, kezében mellkasa előtt a 

csigakürtöt tartja. Haja csigaszerűen göndörödő fürtökben omlik a vállára. Szokásos ékszerein 

kívül övében tőrt visel. Feje fölött alulról kinövő, nagy lótuszlevél alkot ernyőt, ahogyan azt 

korábbi, Gupta-kori ábrázolásokon is láttuk, de itt nincs már Śrī Lakṣmī, hogy tartsa a lótusz 

szárát. Bhūdevī feje letörött, de látszik, hogy eredetileg a Varāha felé fordult, s jobb kezével 

valószínűleg az agyarát vagy az ormányát érintette.  
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3.1.2.5. Nṛ-varāha_Rājim (Raipur), Chhattisgarh _kb. 7. század (Nala)_Viṣṇu 

Rājīvalocana templom
458

 

Rajim Raipurtól 36 km-re délkeletre fekszik, az egykori Mahākośala területén. Két Nṛ-varāha 

ismert innen, ez és sorrendben a következő. Kivitelezésük sok hasonlóságot és több szokatlan 

részletet mutat. Ez a dombormű a maṇḍapa déli falának falpillérén található; nagyméretű, 

magassága 127 cm. A Varāha négykarú, jobb felső kezében korongot tart, jobb természetes 

keze a combján nyugszik. Bal karja a mellkasához hajlik, könyökén a Földistennő ül. Bal 

felső karja könyökből letörött. Két agyara van, hajfürtjei hosszú csigákban hullanak a vállára. 

Kilépő bal lába a Śeṣa tenyerére nehezedik. A Śeṣa a Garuḍánál megszokott ülésmódban van 

ábrázolva; a kígyótest gyűrűin ül és feje fölé hétfejű kobrapalást magasodik. Érdekes, hogy a 

Śeṣa kissé kidülledt szeme és csőrszerű orra is a Garuḍa-ábrázolásokra emlékeztet. A kígyó 

négykarú, két kezében ekét (hala) és mozsártörőt (musala) tart, ahogyan azt a 

Viṣṇudharmottarában (Pratimālakṣaṇa 37, 2–4) olvashatjuk.459  
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 Rangarajan, H., H. 1997:138–140. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 129, AIIS CAA PhA 43817 

459
 Bhattacharyya, D. C. 1991:202–203 
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3.1.2.6. Nṛ-varāha_Rajim (Raipur), Chhattisgarh _kb. 7. század (Nala)_Viṣṇu 

Rājīvalocana templom délnyugati sarok Varāha-szentély
460

 

A pañcāyatana (főtemplom + a négy sarán mellékszentélyek) típusú templom délnyugati 

mellékszentélyében található ez az ábrázolás (a mellékszentélyek Badrināth-Viṣṇunak, 

Vāmanának, Varāhának és Nṛ-siṃhának vannak szentelve). Az előző domborművel számos 

egyezést mutat, ezért itt elsősorban a különbözőségeket említem. A Varāha övében tőr van. 

Természetes kezei a mellkasa előtt összeérnek. Bal hátsó kezében buzogányt tart. Könyökén 

nagyon kicsi és nagyon furcsa, mondhatni primitív módon ábrázolt figura, afféle gyermekalak 

látható, aki nélkülöz minden nőiességet, tehát semmiféle nőalakkal nem téveszthető össze. 

Táncosnak vélhető pozícióban áll a Varāha vállán, jobb kezével annak ormányára 

támaszkodik. Sem kéz-, sem lábtartása nem tartozik megnevezhető ikonográfiai kategóriába. 

Teljesen mezítelen, ami csak kivételesen fordul elő az indiai művészetben. Arca sem női, 

inkább férfi arc, talán még szakálla is van; fején iránias fejdísz, e körül sugárkoszorú. 

Mindebből a szobrot leíró H. Rangarajan annyit vesz észre, hogy "a haja (sic!) iráni módra 

van dekorálva", és hogy "a test körvonala nem művészi". Az alak kilétét illetően nem merül 

fel benne kétség, bár ehhez már az iráni "hajviselet" is elegendő lenne, ilyen markáns eltérést 

ugyanis egy feltételezett ikonográfiai típustól az indiai ábrázolási előírások nem engednek 

meg, továbbá az iráni jellegzetességek néhány speciális ikonográfiai esetre vannak fenntartva. 

Biztosra vehető, hogy nem a Földistennő ábrázolását látjuk a Varāha karján, hanem egy 

gyermek istenséget, aki első látásra szoláris istenségnek tűnik. De megfontolva azt, hogy 

gyermek istenségként az indiai vallás és mitológia Agnit tartja számon, a Tűzistent is 

számításba kell vennünk a lehetőségek között. Bárki legyen is azonban az ábrázolt gyermek, 

megjelenése a Varāha karján, a Földistennő helyén további magyarázatra szorul. A Varāha 

feje fölött repülő alak látható a vidyādharák szokásos kéztartásával. H. Rangarajan talán a 

"tolldísze"miatt Garuḍának véli, akinek szerinte feltartott kezei jelzik, hogy "készen áll az 

istenséget és feleségét a felső világba szállítani"; véleményem szerint erre semmiféle 

bizonyíték nincs, és amit Rangarajan tolldísznek vél, azok lehet, hogy egyszerűen felhők. 

Desai szerint ez a dombormű nem a Nala, hanem a korai Cālukya-Pallava korszak alkotása, és 

hozzávetőleg a mamallapurami Varāhával egyidős. Valószínű, hogy az ábrázolás 

ikonográfiájának pontos megfejtése érdekes információkkal szolgálhat majd a chhatisgarhi 

Varāha kultuszra nézve. 
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 Desai, K. 1973:76, Rangarajan, H., H. 1997:140–141, Rao, T. A. G. 1985:141. Fotó: Desai, K. 1973:Fig. 61, 
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3.1.2.7. Nṛ-varāha_Sirpur (Raipur), Chhattisgarh _kb. 7. század 

(Pāṇḍuvaṃśī)_Ghaṇḍareśvara templom maṇḍapája
461

  

Sirpur (régi nevén Śrīpura), Dakṣiṇa Kośala és a Pāṇḍuvaṃśīk egykori fővárosa a Mahānadī 

folyó mentén állt, ma kis falu. A Viṣṇu (és Śiva) templomokat Mahāśivagupta Bālārjuna 

Pāṇḍava király alatt alapították. A szóban forgó Varāha dombormű 144 cm magas. A Varāha 

nyolckarú, felismerhető fegyverei a korong (cakra) és a kard (khadga). Jobbra kilépő állásban 

áll, de fejét balra fordítja, és a Földistennő a bal vállán ül, vagy inkább mintha terpeszállásban 

állna. A Varāhának két agyara (dvi-śṛṅga) van, magas fejdísze, ékszerei között külön említést 

érdemel a csatos mell alatti öv (udara-bandha). Természetes karjait behajlítja, kezei a 

mellkasa előtt összeérnek. Kilépő jobb lábát a Śeṣa a tenyerén tartja. A Śeṣa emberi 

felsőtesttel, kígyó farokkal van ábrázolva. 
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 Rangarajan, H., H. 1997:141–142. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 131, AIIS CAA PhA 43771 
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3.1.3. Bihar 

3.1.4. Maharashtra 

3.1.4.1. Nṛ-varāha_Ellora
 
(Aurangabad), Maharashtra_7. század_(Korai Nyugati 

Cālukya)_Cave No. 27
462

 

Ez a dombormű, mely az ún. Milkmaid's Cave-ben található, az AIIS adatbázisában egyszer a 

7. századra, másszor pedig a 6. századra – i. sz. 551–581 közé – van datálva. A karcsú 

megjelenésű Varāha már a dekkáni és déli ábrázolási sajátosságokat hordozza, ezért nézetem 

szerint a későbbi datálás valószínűsíthető. Fején magas föveget visel, ez alól bukkannak ki 

vállára omló fürtjei. Bal felső kezében a csigakürtöt tartja, s ezen a könyökén ül a Földistennő 

miniatűr alakja. A Vadkan mindkét lábával egy nāgī aléltan heverő testén tapos.  
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 Gupte, R. S. 1962:215. Fotó: AIIS CAA PhA 19863, 55594 
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3.1.5. Karnataka 

3.1.5.1. Nṛ-varāha_Badami (Bijapur), Karnataka_6. század vége (Cālukya)_Cave No. 

II.
463

 

A 2. sz barlang mukha-maṇḍapáján található ábrázolás, amely jobbra, a nyugati falon látható. 

Anyaga homokkő, keletkezési kora a 6. század. Karcsú megjelenésű Varāha, mint az ellorai 

Milkmaid's Cave Vadkanja, s ahhoz hasonlóan magas fejdíszt visel, ám annál jóval díszesebb, 

részletgazdagabb, kidolgozottabb. Ékszerei pazarak és aprólékosan kimunkáltak. Jellemző a 

hangsúlyos és gondosan kimunkált fül. A Varāha négykarú; jobb felső kezében cakra 

'korong', jobb alsó keze a csípőjén, bal felső kezében śaṅkha 'csigakürt', bal alsó tenyerén 

lótuszpárnát tart, mely a Földistennő talapzatául szolgál. Bhūdevī karja a régi hagyománynak 

megfelelően ernyedten fonódik a Vadkan agyara köré, s az istennő aléltan a karjára dől. A 

Varāha kilépő bal lábát az istennőéhez hasonló lótuszpárna tartja. Előtte kissé hátra hőkölő 

nāga-pár látható üdvözlő tartásban (añjalī-mudrā). A dombormű alsó részén, mintegy a 

talapzatán, nyolc táncoló, gnómszerű figura látható. A szemközti falon Viṣṇu Vāmana 

(Törpe) avatārájának ábrázolása látható. 
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 Banerjea, R. D. 1928:16–17, Champakalakshmi, R., R. 1981:87, Zimmer, H. 1983:290. Fotó: Banerjea, R. D. 
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3.1.5.2. Nṛ-varāha_Badami (Bijapur), Karnataka_i. sz. 578 (Cālukya)_in situ: Cave No. 

III.
464

 

A 3. számú barlang jobb oldali falán látható Varāha ábrázolás; a śaka éra szerint 500-ban, 

azaz i. sz. 578-ban keletkezett. A mukha-maṇḍapa másik híres domborműve Viṣṇut a 

kígyókirály testének gyűrűin ülve és kobrataraja által oltalmazottan jeleníti meg. A Varāha 

négykarú, jobb felső kezében a korongot, bal felső kezében a csigakürtöt tartja, jobb alsó keze 

a csípőjén pihen, bal alsó tenyerén a Földistennőt hordozza lótusz-talapzaton. Bhūdevī jobb 

kezével a Vadkan vállára támaszkodik, s korántsem oly élettelen, mint Gupta-kori elődei. A 

Varāha feje felett két pár gandharva és apsaras repül. Dús ékszereket: emeletes koronát, 

nyakéket, karpántot és karpereceket, haspántot (udara-bandha) visel. Erdei virágfüzére 

rövidebb, mint a Gupta-kori ábrázolásokon. A kompozíció alsó részének vízszintes sávjai 

mintha a vizet érzékeltetnék. A Varāha lábai körül három, álló, ülő, fekvő nāga-nāgī látható, 

valamint egy légycsapót (cāmara) tartó nőalak. 
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3.1.5.3. Nṛ-varāha_Aihole (Bagalkot), Karnataka_i. sz. 576-599. (Cālukya)_Ravalaphadi 

Cave
465

 

A Varāha-ábrázolások Cālukya hagyományához tartozik, melynek elemei: a Varāha karcsú, 

sőt egyre karcsúsodó alakja, ahol a kilépő láb feje itt már szinte balettos finomságú 

mozdulattal lábujjhegyen támaszkodik a földön; a Varāhának négy karja van, jobb felső 

kezében korong, jobb alsó keze csípőn, bal felső kezében csigakürt, bal alsó tenyerén a 

Földistennő; dúsan ékszerezett, felszereléséhez emeletes fejdísz, pazar nyakék, karpántok és 

karperecek, díszes és vastag, kapoccsal összefogott beavatási fonal, valamint a Gupta 

hagyományhoz képest rövidebb, de vastag erdei virágfüzér, haspánt és öv tartozik. 

Ágyékkötője térdközépig ér. Bhūdevī itt a Varāha bal vállán ül, azon kívül, hogy lábaival a 

Vadkan tenyerén támaszkodik. Az egyre nagyobbodó, díszes cakra kúpos tányérként van 

ábrázolva. A Varāha nem a kígyó gyűrűin tapos, hanem a nāgák kísérő alakokként, üdvözlő 

tartásban jelennek meg.  
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 Champakalakshmi, R. 1981:88. Fotó: AIIS CAA PhA 20269 
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3.1.5.4. Nṛ-varāha_Mahakuta (Bijapur), Karṇātaka_7. század 2. fele (Korai Nyugati 

Cālukya)_a templomkörzet hátsó fala melletti templom déli fala
466

 

Az előbbi ábrázolási hagyomány továbbvitele, ahol a mozdulatok bonyolultabbá válása, 

komplexitása jelzi a későbbi keletkezési időpontot. A nāga-pár férfi alakja üdvözlő tartásban 

tartja a kezét, de a nāgī felé is fordul kissé, aki gyengéd mozdulattal érinti a vállát. Tehát 

egyfajta magánjelenetnek is részesei, miközben a Varāha tettéhez asszisztálnak. A Varāha 

ezúttal a nāga kobratajarára helyezi a kilépő lábát. Ugyanígy a Földistennő is egyre élénkebb 

szerepet vállal: már korántsem halódó vagy alélt, mint korai elődei; bár a feje letörött, de 

"királyi könnyed" tartása (rājalīlāsana) arra utal, hogy éppenséggel nem érzi magát rosszul a 

bőrében, miközben a Varāha ormánya felé szimatol. Jobb karja még mindig a régi konvenció 

szerint hajlik, de nem érinti sem az agyart, sem az ormányt; eredeti funkciója tehát elveszett, 

maradt a konvenció. 
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 Michell, G. 1978–1979:72. Fotó: Michell 1978–1979:76 (Fig. 10), AIIS CAA PhA 19755 
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3.1.6. Tamilnadu 

3.1.6.1. Nṛ-varāha_Mamallapuram (Kanchipuram),Tamilnadu_kb. 630-668 (Pallava: 

vsz. I. Mamalla)_Varāha Cave, veranda, északi fal, Bhū-varāha panel
467

 

Ez a legkorábbi Varāha-ábrázolás Dél-Indiában. A dombormű anyaga gránit. A Varāha 

stiláris megjelenítése a fentebb részletezett Cālukya hagyománnyal rokon, bár az 

ékszerezettség, mint általában a Pallava művészetben, csekélyebb, ami nem utolsó sorban a 

gránit nehezebb megmunkálhatóságának tudható be. A Varāha jobb lábával lép ki, és lábfejét 

az üdvözlő tartásban nem felé, hanem kifelé forduló nāga taraján nyugtatja. A Földistennő a 

térdén ül, intim együttlétben a Vadkannal, aki bal kezével a bokáját, jobbjával a fenekét fogja 

(vö. 4.1.6.1.). Ennek szöveges hátterét a alapja a Vaikhānasāgama Ādivarāha típusa adja (lásd 

fentebb, 115. o.). Teljesen egymás felé fordulva, egymásra nézve, egymásban elmerülve 

látjuk a Vadkant és a Földistennőt. Számos kísérő alak vesz részt a jelenetben, ám 

némiképpen önálló életet élve, ami azt jelenti, hogy a kompozíció nem centrális, az alakoknak 

csak egy része fordul a Varāha felé. Ez a fajta kompozíció is rokonságot mutat egyes Cālukya 

ábrázolásokkal (vö. 3.1.5.4). C. Schmid újabb kutatásai során arra a következtetésre jutott, 

hogy a mamallapurami Varāha-ábrázoláson megjelenő Földistennő szervesen illeszkedik 

Mamallapuram átfogó ikonográfiai programjába, melyben az istennő-ábrázolások sorozata a 

bőséget, prosperitást hivatott megjeleníteni. A Varāha ugyanakkor a Pallava uralkodó királyi 

ideológiájának megtestesítője is, melynek lényeges eleme az, hogy az uralkodó – a királyi 

dharmának megfelelően, s az epigráfiában is jól nyomon követhető módon – a "föld 

védelmezője" (bhūpāla) és a "föld fenntartója" (kṣitibhṛt), s ezt az aspektust a művészet 

tudatosan juttatja kifejezésre.
468
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G. 1985:Plate XXVI, Sivaramamurti, C. 1972:Plate VIII, Vogel, J. Ph. 1914:XXIX, Zimmer, H. 1983:Plate 282, 

AIIS CAA PhA 1080 

468
 Schmid, C. 2005. 



173 

 



174 

3.1.6.2. Nṛ-varāha_ Kanchipuram (Kanchipuram), Tamilnadu_Pallava_Vaikunṭha 

Pērumāḷ templom
469

 

A Varāha-ábrázolás a templom főszentélyében található. Négykarú; felső kezeiben śaṅkha 

'csigakürt' és cakra 'kerék', a bal alsó keze csípőre van téve, a jobb alsó letörött. 

Campakalakshmi leírása szerint a Varāha előtt egy Brahmānak tűnő férfialak áll üdvözlő 

tartásban (añjalī-mudrā). Felül négy alak szintén añjalī-mudrāban látható. 

 

3.1.6.3. Nṛ-varāha_Namakkal
 
(Namakkal), Tamilnadu_8. század 

eleje_Lakṣmīnarasiṃha templom
470

 

A dombormű a Varāhát térdig vízben, jobb lábával éppen abból kilépve ábrázolja. A Vadkan  

a Földistennőt a māmallapurami ábrázoláshoz hasonlóan tartja (vö. 3.1.6.1), bár az most nem 

a térdén, hanem a jobb könyökén ül. Mellékalakokként egy a Varāhával szembe forduló nāga 

és mögötte egy féltérdre ereszkedett hódoló alak látható. A kompozíció különlegessége a 

Varāha feje felett repülő négy alak, illetve fej, akik a négy Vedát személyesítik meg. 

 

3.1.7. Nepal 

3.1.7.1. Nṛ-varāha_Dhum Varahi, Nepal_6. század (Licchavi)_Varāha szentély
471

 

Kathmandu mellett található szentély. A Varāha kétkarú, jobb kezét a csípőjére teszi, bal 

kezében csigakürtöt tart. A Földistennő a Varāha felemelt karjának könyökén ül, és üdvözlő 

tartásban fordul a Vadkan felé. A Varāha mindkét lábával a Śeṣa testének hullámszerűen 

tekergődző gyűrűin tapos. Testén vékony erdei virágfüzér van átvetve. Bár P. Pal szerint 

egyetlen indiai Varāha ábrázolással sem hasonlítható össze, véleményem szerint nagyon is jól 

összevethető a Benáreszből és Biharból ismert, hasonlóan korpulens, őserőt sugárzó Vadkan-

ábrázolásokkal (vö. 2.1.1.5 és 2.1.3. 1); ráadásul ennek a régiónak a nepali területekkel való 

kapcsolata a korai időszaktól kezdve közismert. Bangdel az i. sz. 7. századra datálja ezt az 

ábrázolást, ám stílusjegyei és stiláris kapcsolatai alapján biztosan nem későbbi a 6. századnál. 
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3.1.8. Rajasthan 

3.1.8.1. Nṛ-varāha_Osian (Jodhpur), Rajasthan_kb. i. sz. 750_Satyanarain templom
472

 

Kétkarú Varāha ábrázolás; a Vadkan jobb kezében cakra 'korong', bal könyökén a féli ülő, 

félig álló, a Varāhától kissé hátrahajló, lábait bokánál keresztező Földistennő. A Vadkan lábát 

nāga tartja, akinek a farka szabályos kör alakú hurkot vet. A Varāha karcsú, tartása hetyke, 

mellét kidülleszti, övében kés van. Feje fölé jókora lótuszlevél-ernyő borul. A kompozíciót 

meglehetősen manírossá teszi az a sok füzérdísz, amelynek egyik végét füzértartó 

(mālādhara) gandharva tartja, a többi része pedig különböző pontokon – a Varāha övén, a 

Bhūdevī lábát alátámasztó lótuszpárnán – van felfüggesztve. 
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3.1.8.2. Nṛ-varāha_Pipad (Jodhpur), Rajasthan_kb. i. sz. 750_Piplad Mata templom
473

 

Erősen lekopott ábrázolás. A Varāha alakja az előbbihez hasonlóan karcsú. Kétkarú; 

leengedett jobb keze a csípőjén; bal könyökén Bhūdevī áll, itt is, mint az előző ábrázoláson, 

lábait bokában keresztbe téve. A Varāha kilépő bal lábával a nāga testén tapos, aki üdvözlő 

tartásban teljesen hanyatt fekszik előtte. Mögötte egy másik nāga (nāgī) hátrahajló felsőteste 

csavarodik felemelt farkával kör alakba, miközben kezét añjalī-mudrāban teszi össze. 

 

3.1.9. Gujarat 

3.1.10. Orissa 

3.1.11.Bengal 

3.1.12. Andhra Pradesh 

3.1.13. Punjab 

3.1.14. Assam 

 

3.2. Yajña-varāha 

3.2.1. Uttar Pradesh 

3.2.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh  
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3.2.3. Bihar 

3.2.3.1. Yajña-varāha_Apsadh (Gayā), Bihar_7. század vége (Gupta/pre-Pāla)_a modern 

templomban
474

 

A thériomorf Varāhát ma is tisztelik, azon a helyen, ahol jelenleg áll. Az ábrázolás rendkívül 

életszerű, lendületes; mind magának a Vadkannak, mind a rajta ábrázolt alakoknak a 

megjelenítése életteli. A Varāha hátán itt is látható a Madhya Pradesh-ben már látott 

négyfülkés szentély. A Földistennőnek a Vadkanhoz viszonyítva nagyméretű alakja a Vadkan 

bal agyaráról csügg le, kifelé fordulva. A testen ábrázolt alakok majdhogynem három 

dimenziós benyomást keltenek, s szinte megelevenedik a purāṇák története, amint a ṛṣik a 

Vadkan göndörödő sörtéi között keresnek menedéket. A bihári Apsadh-ban a pre-Pāla 

korszakban a közép-indiai stílus erőteljes hatása figyelhető meg. Minden itt fennmaradt 

művészeti emlék hindu és nem buddhista, ami megerősíti azt az elméletet, hogy Kelet-India 

korai hindu művészetének forrása Közép-India volt, és nem Szárnáth.475 Az apsadhi Yajña-

varāha ábrázolás szintén a közép-indiai stílushatás példája, amely hasonlóságot mutat a 

madhya pradesh-i ábrázolásokkal. Közép-indiai kapcsolatokra utal az is, hogy nem a Gayában 

megszokott szürkésfekete kőből készült. 7. századi datálása Ādityasena magadhai Gupta 

uralkodó felirata alapján történt, aki Viṣṇu-templomot alapított Apsadh-ban; valószínűleg 

ekkor történhetett a Varāha adományozása is. (Mint ismeretes, Magadhában a késői Gupta 

uralom még a 8. században is fennállt.)  

3.2.4. Maharashtra 

3.2.5. Karnataka 

3.2.6. Tamilnadu 

3.2.7. Nepal 

3.2.8. Rajasthan 

3.2.9. Gujarat 

3.2.10. Orissa 

3.2.11.Bengal 

3.2.12. Andhra Pradesh 

3.2.13. Punjab 

3.2.14. Assam 

                                                 
474

 Asher, F. M. 1980:53–54, Desai, K. 1973:79, Huntington, S. L. 1984:89, Sinha, C. R. P. 1970:55–56. Fotó: 

Asher, F. M. 1980:Plate 87, Desai, K. 1973:Fig. 65, Huntington, S. L. 1984:Fig. 92, Sinha, C. R. P. 1970:Plate 1 

475
 Huntington, S. L. 1984:89 
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4. Középkor / hindu dinasztiák kora 

4.1. Nṛ-varāha 

4.1.1. Uttar Pradesh 

4.1.1.1. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert (Varanasi), U. P._kb. 8. század_Bharat 

Kala Bhavan, Varanasi (22018) 

Sokalakos, a középkori művészet teljes ikonográfiai és esztétikai eszköztárát felvonultató 

kompozíció. Az ábrázolás mozgalmas, az alakok megformálása telt és életteli; jellemző, hogy 

ékszereket alig viselnek. A Varāha jobb lábával a Teknősön (Kaśyapa) áll, bal lába 

lótuszlevélen; a levél alatt egymás felé forduló, összehurkolódott farkú, hódoló nāga-pár. A 

Varāha négykarú; jobb felső kezében buzogány, Bhūdevīt tartó bal felső kezében korong, a 

bal alsóban csigakürt; jobb alsó kezét csípőre teszi. Övében tőr. Tőle jobbra ismét megjelenik 

Śrī Lakṣmī álló alakja, aki a Vadkan feje fölött ernyőként szétterülő lótuszlevél szárát tatja. 

Bhūdevī lalitāsanában ül a Varāha könyökén, felé fordulva, jobb kezével az ormányát érintve. 

Felül középen Śiva, kétoldalt Brahmā, illetve a Garuḍān utazó Viṣṇu ábrázolása látható, 

közöttük füzértartó égi lények. Viṣṇutól balra további két férfi alak: legyező tartó kísérő 

alakok láthatók. A mű formája sztélé, ami a középkori ábrázolások leggyakoribb formája; itt a 

Varāha alakja körül a hátfal át van törve, amitől a kompozíció lazábbá, szellősebbé, a Vadkan 

alakja háromdimenziósabbá válik. Kiegyensúlyozottan megkomponált és művészien 

kivitelezett, kvalitásos alkotás. 
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4.1.1.2. Nṛ-varāha_Unchgaon (Sitapur), U. P._9-10. század_State Museum Lucknow 

(57.478)
476

 

Kisméretű töredék, 14x9 cm, anyaga a Vindhya-hegységből való homokkő. A Varāha 

négykarú, kezeiben gadā, cakra és talán śaṅkha, jobb természetes karját a teste mellett 

leengedi. Érdekessége, hogy a Földistennő a Varāha bal könyökén gömbölyű sárrög 

formájában jelenik meg (vö. 1.1.1.2 és 2.1.1.7). 

                                                 
476

 Joshi, N. P. 1989a:218 
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4.1.1.3. Nṛ-varāha_Kutari (Shahjahanpur), U. P._9. század_Allahabad Museum (AM 

625) 

Csak a talapzat maradt fenn a Varāha lábfejeivel és a kilépő lábát tartó nāgī ábrázolásával. 

Ennyiből is látszik azonban, hogy a 9. században mennyire él még a Gupta művészet 

öröksége a megformálás életszerűségében (lásd lábak vagy a ránehezedő jobb láb alatt 

meghajló lótuszpárna), a részletek gondos kidolgozásában. A formák kerekdedek, a 

mozdulatok életszerűek; semmi jele még az ábrázolásokat elmerevítő, sematizáló későbbi 

tendenciának. 
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4.1.1.4. Nṛ-varāha_Garhwa (Allahabad), U. P._10. század (Pratihāra)_Garhwa, 

szoborraktár
477

 

A főalakok, Varāha és Bhūdevī ábrázolása ikonográfiai tekintetben a 4.1.1.1-gyel megegyező, 

azonban – különösen az előzővel (4.1.1.3) összevetve – feltűnik az alakok, különösen a 

Vadkan ábrázolásának merevebbé válása, az ábrázolás egyes elemeinek sematizálódása, ami 

pl. a lábakon, a lótuszpárnán vagy a nāga-pár gesztusán jól megfigyelhető.  

 

                                                 
477

 Singh, S. B. 1981:73, Singh, S. B. 1992:104 (jegyzet). Fotó: Singh, S. B. 1981:Fig. 36, Snead, S. 1989: Plate 

122, Singh, S. B. 1992:21 AIIS CAA PhA 45893 
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4.1.1.5. Nṛ-varāha_Bhita (Allahabad), U. P._10. század_Allahabad Museum
478

 

Bhita a Gupta kortól rendelkezik buddhista és hindu emlékekkel. Az itt fennmaradt Varāha-fej  

klasszikus szépségével hívja fel magára a figyelmet.   

 

4.1.1.6. Nṛ-varāha_eredete ismeretlen, U. P._11. század_Allahabad Museum
479

 

Nem tipikus ábrázolás; a Varāha egyike egy oszlopfő négy ábrázolásának, ahol felső karjaival 

az oszlop zárókövét emeli. Csak büszt. 

 

                                                 
478

 AIIS CAA PhA 95745 

479
 Fotó: saját felvétel 
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4.1.1.7. Nṛ-varāha_eredete ismeretlen, U. P._10. század_Allahabad Museum, raktár
480

 

Az udvari szoborraktárban áll felirat nélkül. A korábbi uttar pradesh-i ábrázolásokhoz képest 

az alakok nehézkesebbek, merevebbek, de minden alak, beleértve a fő- és mellékalakokat is, 

részletgazdagabb: több az ékszer, a kézben tartott tárgy, s a mellékalakok körül további 

mellékalakok jelennek meg, ami túlterheli a kompozíciót. 

 

                                                 
480

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.1.8. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._10-11. század_Mathura Museum (No. 

15.1114)
481

 

Négykarú Varāha-ábrázolás, Bhūdevī-vel a bal könyökén;  a Földistennőt tartó kezében 

cakra. A szájhagyomány szerint a Yamuna folyóból került elő. 

 

4.1.1.9. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._(középkor)_Mathura Museum (No. 

249)
482

 

Agrawala leírása szerint négykarú Varāha-ábrázolás kilépő állásban, Bhūdevī-vel a bal 

könyökén; lába körül három nāgī. A Varāha körül négy kísérő alak látható, a felső sarkokban 

Brahmā és Śiva. A Vadkan feje felett ernyőként szolgáló lótusz szára alulról nő ki; a lótusz 

mögött a Varāha dicsfénye (śiraś-cakra). Mathura városban találták. 

 

4.1.1.10. Nṛ-varāha_Tarsi (Mathura), U. P._(középkor)_Mathura Museum (No. 2802)
483

 

Agrawala leírást nem közöl. 

                                                 
481

 Agrawala, V. S. 1951:22, Singh, S. B. 1981:73. Fotó: AIIS CAA PhA 5718 

482
 Agrawala, V. S. 1951:19, Singh, S. B. 1981:73 

483
 Agrawala, V. S. 1951:23, Singh, S. B. 1981:73 
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4.1.1.11. Nṛ-varāha_Mathura (Mathura), U. P._(középkor)_Mathura Museum (No. 

767)
484

 

Varāha-fej. Lelőhelye: Gosna egy kútjából került elő. Agrawala leírást nem közöl. 

 

4.1.1.12. Nṛ-varāha_Deogarh (Lalitpur), U. P._10. század_Deogarh, Site Museum
485

 

Az erőteljes, díszítetlen Gupta és poszt-Gupta ábrázolások hagyományának folytatója. A nāga 

alakja nagy és hangsúlyos. Bhūdevī teljes odaadással fordul, szinte repül a Vadkan felé. 

 

                                                 
484

 Agrawala, V. S. 1951:20 

485
 Fotó: AIIS CAA PhA 45297 
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4.1.1.13. Nṛ-varāha _Chandpur (Lalitpur), U. P._9. század_Jhansi Museum (No. 

2000.30)
486

 

A chandpuri Nṛ-varāhák többsége lendületes, de ábrázolásmódjuk sematizálódik, ami jól 

megfigyelhető a Varāha kilépő lábát tartó lótusz zsámollyá alakulásában. A Varāha négykarú, 

jobb alsó keze a csípőjén, és övén tőrt visel. Nāgák nincsenek. Bhūdevī keze a Vadkan 

ormányán pihen. 

 

                                                 
486

 Fotó: saját felvételek 
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4.1.1.14. Nṛ-varāha _Chandpur (Lalitpur), U. P._9. század_Jhansi Museum (No. 

2000.31)
487

 

Erősen leegyszerűsített, durván megformált ábrázolás, amelynek stiláris jegyeire talán a 

környék törzsi hagyományai voltak hatással. Az előbbi Varāha ikonográfiai jellemzői, köztük 

a Lalitpurra jellemző jegyek (legjellegzetesebb a zsámoly) itt is fellelhetők, kivéve, hogy a 

Vadkan a bal felső kezében tartja a csigakürtöt, az alsóban a korongot, és nem megfordítva, 

ahogy a leggyakrabban szokásos (vö. 4.1.2.21). 

 

                                                 
487

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.1.15. Nṛ-varāha_Chandpur (Lalitpur), U. P._10-11. század_Chandpur egyik 

templomában
488

 

Ikonográfiai jegyei a 4.1.1.12-éivel megegyeznek, különbség csak annyi, hogy itt a Varāha 

jobb alsó kezét kinyújtva tartja. Itt is megfigyelhető a zsámollyá alakult lótusz.  

 

                                                 
488

 Singh, S. B. 1981:73, Singh, S. B. 1992:104. Fotó: Singh, S. B. 1992:22; saját felvétel 
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4.1.1.16. Nṛ-varāha_Chandpur (Jhansi), U. P._(kb. 12. század)_Lakṣmī templom déli 

oldal
489

 

A fő ikográfiai jellemzők az előző lalitpuri ábrázolásokkal megegyeznek. Bhūdevī itt is 

határozottan fogja a Vadkan ormányát (vö. 4.1.1.12). A stilizált lótusz-zsámolyt tartó spirális 

ívek valószínűleg a nāgák testéből alakultak ki. 

 

                                                 
489

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.1.17. Nṛ-varāha_Banpur (Lalitpur), U. P._10. század_ Jhansi Museum (No. 85.41)
490

 

A fő ikográfiai jellemzők az előző lalitpuri ábrázolásokkal nagyfokú egyezést mutatnak. A 

Varāha és Bhūdevī együttléte itt is intimnek nevezhető. A Vadkan kilépő lába alatt egy újabb 

ábrázolási konvenció: a gombaszerű lótuszlevél alatt, a szár két oldalán, egy nāga és egy nāgī 

ül egymás felé fordulva. Ez az ábrázolásmód, mint látni fogjuk, Madhya Pradesh-ben gyakori; 

annyira, hogy emiatt lehetséges, hogy az ábrázolás Madhya Pradesh-ből származik. 

 

4.1.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh  

Sagar 

4.1.2.1. Nṛ-varāha_Tumain (Sagar), M. P._8. század_Sagar University Museum
491

 

Ez a Varāha egy Viṣṇu-ábrázolás háttér-díszítményének (parikārikā) töredéke, amelyen, mint 

azt a középkori Viṣṇu-ábrázolásokon gyakorta látjuk, a tíz megtestesülést (daśāvatāra) 

ábrázolták. (A háttér valójában az istenség testéből sugárző fénykört – prabhā-maṇḍala – 

jeleníti meg.) A töredéken a Varāha apró, tömzsi alakján kívül a Hal (Matsya) avatāra 

ábrázolása jelenik meg, hátán a négy Vedát megszemélyesítő alakokkal. Felül füzérhordozó 

                                                 
490

 Fotó: saját felvétel 
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égi pár koronázza a háttér ívét. Az alakok telt, életszerű, kecses megformálása, a mozgalmas, 

de nem zsúfolt kompozíció a kora középkori művészet sajátja (vö. 4.1.1.1). 

 

                                                                                                                                                         
491

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.2. Nṛ-varāha_Eran (Sagar), M. P._10. század_Sagar University Museum
492

 

A Varāha itt ornamentális fríz részeként, oszlopok között jelenik meg. A fő ikonográfiai 

jellemzők – a kilépő állás, a négy kar, a kezekben gadā és śaṅkha, a Földistennőt tartó kézben 

cakra, a bal könyökön Bhūdevī, jobb alsó kéz csípőn, az övben tőr, a fej felett lótuszlevél-

ernyő – ugyanazok, mint Uttar Pradesh-ben; a helyi ábrázolási konvenciók közé tartozik a 

már említett lótusz-gomba, amely a Vadkan kilépő lábát tartja, és a gyűrű alakú cakra. A 

Varāha mellett mitikus oroszlán (śārdūla) látható.  

 

                                                 
492

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.3. Nṛ-varāha_Tumain (Sagar), M. P._10. század_Sagar University Museum (No. 

409)
493

 

A Varāha itt a tíz megtestesülést ábrázoló fríz (daśāvatāra-paṭṭa) részeként jelenik meg. Első 

a sorban a Matsya, rajta a négy Veda ezúttal teljes alakos ábrázolásával, fölöttük gomba 

formájú lótusz-ernyő. Ezután a Kūrma avatāra következik, a Teknős hátán a jóga-pozícióban 

ülő Viṣṇuval. Utánuk következik a futólépésben ábrázolt Varāha (feje letörött, a Földistennő 

nincs vele) és a kilépő állásban álló Nṛ-siṃha.  

 

                                                 
493

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.4. Nṛ-varāha_ pontos eredete nem ismert (Sagar), M. P._10-11. század_Sagar 

University Museum
494

 

A Varāha szentély tornya (śikhara) alatt jelenik meg; építészeti elem. 

 

                                                 
494

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.5. Nṛ-varāha_Deori (Sagar), M. P._12. század (Kalacuri)_Sagar University 

Museum (No. R 320)
495

 

A Földistennőn és két kis nāgán kívül nincsenek mellékalakok. A fő ábrázolási sajátosságok a 

4.1.2.1.2 alatt felsoroltakkal megegyeznek, azzal a kis különbséggel, hogy a két nāga ezúttal 

áll a gombaszerű lótuszpárna szárának két oldalán, s egymás felé fordulva kezük üdvözlő 

tartásban van. 

 

                                                 
495

 Rangarajan, H. 1997:171. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 168; saját felvétel 
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4.1.2.6. Nṛ-varāha_Deori (Sagar), M. P._12-13. század_Sagar City Museum
496

 

Az előzőnél tömzsibb, de szépen formált Varāha egy kitűnően megkomponált jelenet 

részeként. A teljes felület ki van töltve, mégsem tűnik zsúfoltnak, az alakok és képrészek 

mesterien illeszkednek. Az ábrázolás nem sematikus; mind maga a Vadkan, mind a 

Földistennő, mind pedig az añjalī-mudrāban ülő nāga-pár megformálása élénk és életteli, sőt 

a lótusz-gomba is kevésbé sematizált.  

 

                                                 
496

 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.7. Nṛ-varāha_Deori (Sagar), M. P._12-13. század_Sagar City Museum
497

 

A Vadkan itt egy Nṛ-varāha–Nṛ-siṃha panel része. Erősen rongált, de ikonográfiai 

sajátosságai megállapíthatóak. Ezek nem különböznek az eddigiekben tárgyalt madhya 

pradesh-i ábrázolásoktól. A Vadkan lába alatt a gombaszerű lótuszpárna egy újabb variánsát 

látjuk, amelyet itt összefonódott farkú nāga-pár tart. 

 

Raisen 

4.1.2.8. Nṛ-varāha_Varahkhedi (Raisen), M. P._8. század_Birla Museum Bhopal (Acc. 

No. 121)
498

 

A dombormű mérete 47x85x32 cm, anyaga vörös homokkő. Hármas tagolású, a középső rész 

oszlopok között ábrázolja a Vadkant. A főalak jobb lába a földön, kilépő bal lába lótusz-

párnán támaszkodik. Az ábrázolás négykarú; jobb felső kezében gadā 'buzogány', bal felső 

kezében cakra 'korong' látható, jobb természetes keze a csípőjén pihen (katyāvālaṃbita-

mudrā), bal alsó keze a csigakürtöt (śaṅkha) tartja. A Földistennő a Varāha korongot tartó bal 

karjának könyökén ül, bal lábát felhúzva tartja, lenyújtott jobb lábát a csigakürtre támasztja; 

felső testével a Vadkan felé fordul, és jobb kezével annak bal agyarát fogja. A Varāha testén a 

szokásos ékszereken kívül említést érdemel a mellkason megjelenített śrīvatsa szimbólum és 

az övébe dugott nagyméretű tőr. Az istenség két oldalán a buzogányt,  illetve a csigakürtöt 

megszemélyesítő kísérő alakok (gadā-puruṣa és śaṅkha- puruṣa) állnak. A két oldalsó 

                                                 
497

 Fotó: saját felvétel 

498
 Bajpai, K. D. and Rao, M. 1975:1, Rangarajan, H. 1997:145–146. Fotó:Plate 1, Rangarajan, H. 1997:Fig. 137 
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mezőben női kísérő alakok ábrázolása kapott helyet. Jellemző ábrázolási konvenció a Varāha 

lába alatt a tömör lótuszpárna és a megszemélyesített fegyverek (āyudha-puruṣa).  

Ugyanezt a domborművet Rangarajan is szerepelteti a könyvében, de thanagaoni 

provenienciával és 9-10. századi (Kalacuri-kori) datálással. A valamivel későbbi datálás 

véleményem szerint sincs kizárva. 

4.1.2.9. Nṛ-varāha_Ashapuri (Raisen), M. P._kb. 10. század (Kalacuri)_State Museum 

Ashapuri
499

 

Vaiṣṇava sarvatobhadrikā, azaz négy oldalán az istenség ábrázolásaival ellátott oszlop vagy 

négyoldalú ábrázolás. Eredeti helye a Bhūtanātha templom volt. Mozgalmas, kavargó 

ábrázolás sok érdekes részlettel. Az alapvető ikonográfia – négykarúság, kilépő állás, 

attribútumok, a Földistennő elhelyezkedése – nem változik, vagy csak  minimális variációt 

mutat. A részletek annál változóbbak és változatosabbak. A Varāha teste karcsú, de kezei és 

lábfejei hatalmasak, ujjai szétállóak, csípőre tett jobb kezének minden ujja szinte önálló életet 

él. Sok ékszet visel, közte a mellén a kauṣṭubha cintāmaṇi-t, haja artisztikus csigákban hull a 

vállára, homlokán szokatlan módon diadém, övében jókora tőr. Jobb lába Teknősre (Kaśyapa) 

támaszkodik; mellette Śrī Lakṣmī áll. Átellenben Garuḍa térdeplő alakját látjuk, különleges, a 

Gupta-korra jellemző, csigákba tornyozott, maníros hajviselettel, és ugyancsak mesterkélt, 

apró szárnyakkal. A Varāha kilépő lába alatt a lótuszpárnát tartó, összecsavarodott farkú 

nāga-pár és maga a párna kompakt kis egységet alkot. A Varāha feje fölé hatalmas 

lótuszlevél, valamint indák, bimbók, kinyílt lótuszok valóságos erdeje borul. Még efelett két 

repülő gandharva Viṣṇu magas fejdíszét (kirīṭa-mukuṭa) tartja a Vadkan feje fölé; az európai 

heraldisztika elterjedt címerkompozíciójára emlékeztet ez, amikor uralkodói címerpajzsokon 

angyalok tartják felül a koronát. Két, kifelé forduló lótuszkelyhen a Matsya és a Kūrma 

megtestesülés ábrázolása kapott helyet.  

                                                 
499

 Rangarajan, H. 1997:163-164. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 159; AIIS CAA PhA 33445 



199 

 



200 

Vidisha 

4.1.2.10. Nṛ-varāha_Badoh (Vidisha), M. P._8. század_Central Archaeological Museum 

Gwalior(88)
500

 

Viṣṇu caumukha (caturmukha, sarvatobhadrikā) ábrázolás része. A Varāha tömzsi és 

feltűnően aránytalan: feje nagy, lábai rövidek. Feltűnően őriz egyes korai ábrázolási 

sajátosságokat: a Varāha kétkarú; Bhūdevī apró és alélt teste kicsi lótuszon áll, melyet a 

Varāha tart a bal kezében; Bhūdevī jobb karja folyondárszerűen tekeredik a Vadkan agyara 

köré. A Varāha kezeiben nincsenek attribútumok; kilépő lába megrettent nāga-pár taraján 

tapos.  

 

4.1.2.11. Nṛ-varāha_Badoh Pathari (Vidisha), M. P._9. század (Gūrjāra-

Pratihāra)_Daśāvatāra templomcsoport No. 1. Bhūvarāha
501

 

Mihira Bhoja uralkodásának időszaka (836–885) alatt készült, s a Gūrjāra-Pratihāra művészet 

sajátosságait viseli magán, megint csak inkább a részletekben, mint a fő ikonográfiai 

sajátosságokban. A Varāha karcsú, szinte fiús alakja mellett kétoldalt arányaikban szokatlanul 

hangsúlyosak a mellékalakok: balra tőle Śrī Lakṣmī, jobbra egy férfi kísérő álló ábrázolása. 

                                                 
500

 Fotó: saját felvétel 

501
 Rangarajan, H., H. 1997:143. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 133 
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4.1.2.12. Nṛ-varāha_ Badoh (Vidisha), M. P._10. század_Central Archaeological 

Museum Gwalior (737)
502

 

Nyúlánk, elegáns Varāha a szokott ikonográfiai jegyekkel; szemrevaló Földistennő a 

megfelelő arányokkal; visszafogott, de szépen kivitelezett díszítés a szegélyeken. Visszatér 

egy régi motívum: a Varāha feje fölé kúszó lótuszok szárait nőalakok tartják, itt mindjárt kettő 

is, a sztélé két oldalán. Felül Brahmā, s mellette két füzértartó égi lény (vidyādhara) látható, 

felül kétoldalt a Matsya és a Kūrma avatāra, oldalt vyālák és táncoló alakok. 
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 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.13. Nṛ-varāha_Gyaraspur (Vidisha), M. P._kb. 10. század (Paramāra)_Viṣṇu 

templom ("Hindola Toraṇa")
503

 

Gyaraspur a Bhilsa-Sagar út mentén fekszik; egykor fontos hely lehetett, sok 10. század körüli 

Viṣṇu ábrázolás került innen elő. Ez az ábrázolás a tíz avatāra között kapott helyet a toraṇa 

egyik oszlopán. A szokásos ikonográfia mellett a Varāha lábát a gombaszerű lótusz egy 

variánsa tartja, a szár két oldalán stilizált kígyókkal. 
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 Rangarajan, H. 1997:162. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 158; saját felvétel 
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4.1.2.14. Nṛ-varāha_Vidisha (Vidisha), M. P._11. század_Archaeological Museum 

Vidisha (No. 1789)
504

 

A Varāha alapvetően változatlan ikonográfiája mellett jellemző ebben az esetben sztélé 

kialakítása: a sokalakos háttér (prabhā-maṇḍala), a Varāha teste körül az áttört háttér és a 

sugaras fénykör a fej körül (śiraś-cakra). A nāga-pár mintha bemenekült volna a Vadkan 

lábát tartó lótuszlevél gombája alá. 
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 Fotó: saját felvétel 



204 

4.1.2.15. Nṛ-varāha_pontos eredete ismeretlen (Vidisha), M. P._kora bizonytalan (vsz. 

11. század) _Archaeological Museum Vidisha
505

 

Itt a Varāha két oszlop közötti építészeti egységben látható. A lába alatti lótuszlevél-gomba itt 

mintha kis házikót alkotna, úgy ülnek alatta a nāgák. 

 

Guna 

4.1.2.16. Nṛ-varāha_Kadwaha (Guna), M. P._kb. 10. század 

(Kachchapaghāta)_templomegyüttes
506

 

Esagarhtól 13 km-re északra található a hely, melynek régi neve Kadambaguha. Gwalior 

Khajurahojának vagy Bhuvanesvarjának is nevezik, ugyanis az egyetlen hely Gwaliorban, 

ahol egy helyen ennyi templom volt. A 3A és az 5. számú templomcsoportból is került elő Nṛ-

varāha ábrázolás, mindkettő a templom garbhagṛhája déli falának fülkéjéből.  
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 Fotó: saját felvétel 

506
 Rangarajan, H. 1997:164-165 
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Gwalior 

4.1.2.17. Nṛ-varāha_Gwalior (Gwalior), M. P._kb. 9. század vége_ Central 

Archaeological Museum Gurjari Mahal Gwalior
507

 

A Varāha alapvetően változatlan ikonográfiája mellett az attribútumok vándorolhatnak a 

kezekben; itt a jobb felsőben van a buzogány, a bal felsőben a korong, a bal alsóban a 

csigakürt, a jobb alsó a csípőn van. Desai két ilyen, azonos korú ábrázolásról számol be a 

gwaliori múzeum gyűjteményében. 

 

4.1.2.18. Nṛ-varāha_Gwalior (Gwalior), M. P._kb. 8-10. század (Pratihāra)_ 

Chaturbhuja temple
508

 

A Varāha karcsú, nyúlánk, fején sapkaszerű fejdísz. A korai ábrázolásokra emlékeztető 

mozzanat, hogy a feje feletti nagy lótuszernyő szárát Śrī Lakṣmī tartja. A lába alatti 

lótuszlevél-gomba itt is mintha kis házikót alkotna, amely alatt megbújnak a nāgák. 

                                                 
507

 Desai, K. 1973:77 

508
 Fotó: Trivedi, R. D. 1990:Plate 140 
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Morena 

4.1.2.19. Nṛ-varāha_Suhania (Morena), M. P._10-11. század (Kacchapaghāta)_Central 

Archaeological Museum Gurjari Mahal Gwalior (136)
509

 

A lelőhely Gwaliortól 38 km-re északra fekszik. Az ábrázolás eredetileg Ambikā Devī és 

Viṣṇu templomában volt. A Varāha karcsú alakja szinte egyenesen áll, alig lép ki; bár bal 

lábát felteszi a lótusz-gombára, de póza sem nem harcias, sem nem lendületes, sem nem 

diadalmas; ábrázolása itt teljesen konvencionalizálódott. Úgyszintén a kísérő nőalakoké, akik 

lótuszszárakat tartanak ugyan a kezükben, de ennek jelentése feledésbe merült, mert maguk a 

lótuszok nem jelennek meg. Szokatlan, hogy magasságuk megegyezik a Vadkanéval, aki 

ilyenformán teljesen megegyezik környezetének tagjaival, és egészen hétköznapi színben 

tűnik fel. Újdonságot jelentenek felfelé álló, hegyes fülei.  

 

                                                 
509

 Rangarajan, H. 1997:169–170. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 166; saját felvétel 
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Ujjain 

4.1.2.20. Nṛ-varāha_Datta Akhada (Ujjain), M. P._11. század_Vikram University 

Museum Ujjain
510

 

Töredékes ábrázolás, csak a felső része van meg, az is sérült. A Varāha fejétől balra Brahmā 

ábrázolása látható. 
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 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.21. Nṛ-varāha_Pan Vihar (Ujjain), M. P._11. század_Vikram University Museum 

Ujjain
511

 

Nyerseségében is érdekes Varāha ábrázolás, mely kissé a jhansi múzeum egyik Vadkan 

ábrázolására emlékeztet (vö. 4.1.1.14), de attól több részletében pozitívan eltér. Kompozíciója 

tömör, de lendületes, és jól szerkesztetten tölti ki a teret. Feltűnik a nagyméretű gadā, a jókora 

tőr, és újdonság a Vadkan lába alatt lévő bokornyi lótusz. A Varāha vállán szinte kivehetetlen 

a parányi méretű Bhūdevī, aki ilyenformán nem is lehet intim kapcsolatban a robusztus 

Vadkannal. További érdekesség a halfarok alakú ruhavég, amely három helyen is – alul és 

kétoldalt – hirdeti ennek a tipikusan Gupta konvenciónak a továbbélését vagy feléledését 

Közép-Indiának ezen a nyugati pontján.  
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 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.22. Nṛ-varāha_Itawah (Ujjain), M. P._kb. 12. század_Vikram University Museum 

Ujjain
512

 

Daśāvatāra panel részként látjuk a Varāhát megjelenni, ezúttal Bhūdevī nélkül. Négykarú 

ábrázolás a szokásos attribútumokkal és nagy füllel; kilépő lába magas, tömör lótuszpárnán 

áll. 

 

4.1.2.23. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert (Ujjain), M. P._12. század_Vikram 

University Museum Ujjain
513

 

Kisméretű ábrázolás külső építészeti elemként, egyszerű kivitelben. 
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 Fotó: saját felvétel 

513
 Fotó: saját felvétel 
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Mandsaur 

4.1.2.24. Nṛ-varāha_Kanvla (Mandsaur), M. P._9-10. század_Archaeological Museum 

Bhopal
514

 

Épségben és teljes szépségében fennmaradt sztélé. A Varāha kifordított lábfejű jobb lábával a 

Teknősön tapos, kilépő bal lábával nāgák fejére helyezett lótuszpárnán. Dúsan ékszerezve áll 

előttünk, hosszú haja lobog a szélben hátrafelé, övében tőr, mellén a kauṣṭubha ékszer. 

Jellegzetes részlet, hogy a "nyelénél" fogja és bal combjára támasztja a śaṅkhát. Négykarú; 

attribútumai a szokásosak, csakúgy, mint a Földistennő elhelyezkedése a könyökén. Körben a 

hátfalon a tíz avatāra látható (daśāvatāra parikārikā); legfelülre a Vāmana (Törpe) 

megtestesülés került. 
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 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.25. Nṛ-varāha_Hinglajgarh (Mandsaur), M. P._11. század (Paramāra)_Central 

Museum Indore
515

 

A suhaniai Varāha-ábrázoláshoz igen hasonló dombormű (vö. 4.1.2.19). Építészeti elemekkel 

(oszlopokkal) három részre van osztva. A főalak és a mellékalakok magassága azonos, de a 

nőalakok itt már nem lótuszszárakat, hanem ruhavégeket fognak. A Varāha haja hosszú, de 

nem visel tőrt és a kauṣṭubhát sem. Eredete: a hinglājgarhi erőd templomai, ahonnan 

Rangarajan szerint nem kevesebb, mint hét Varāha ábrázolás került elő. 
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 Rangarajan, H. 1997:158. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 151; saját felvétel 
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4.1.2.26. Nṛ-varāha_Hinglajgarh (Mandsaur), M. P._kb. 11. század (Paramāra)_Central 

Museum Indore
516

 

Eredetileg bejárati oszlop része volt. Négykarú Varāha-ábrázolás, alul különös módon a 

háttérből kinövő nāgával, a Varāha lábai közt térdeplő miniatűr Garuḍával és nāga-párral, 

akiknek a fején furcsa kis szőnyeg alkotja a Vadkan lábtámaszát. A Varāha jobblába 

szembefordul. Sapkaszerű fejdísze, az övében tőre és a mellén kauṣṭubha drágakő van. A 

Varāha feje felett a képmező csúcsos lezárását kīrti-mukha díszíti.  
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 Rangarajan, H. 1997:160. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 153; saját felvétel 
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4.1.2.27. Nṛ-varāha_Hinglajgarh (Mandsaur), M. P._11. század (Paramāra)_Central 

Museum Indore (292)
517

 

Erősen rongált ábrázolás, amelynek fő sajátosságai az előző ábrázolással egyezőek. 
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 Fotó: saját felvétel 
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4.1.2.28. Nṛ-varāha_Hinglajgarh (Mandsaur), M. P._kb. 10. század (Paramāra)_Central 

Museum Indore
518

 

Torzó létére a Paramāra művészet egyik legnagyszerűbb alkotása. A Varāha finoman 

mozduló teste teljes fizikai szépségében, pompás ékszereivel felékesítve áll előttünk. Haja 

göndör fürtökben omlik a vállára. Nyakéke soksoros, karperecei (hasta-valaya), széles 

felkarpántjai (keyūra) és beavatási fonala (upavīta) drágakövekkel kirakottak. Mellén a 

kauṣṭubha drágakő. Kezei művészien megformáltak, ujjai szinte élnek (vö. 4.1.2.9). Jobb 

kezével füzérét fogja, bal kezében a cakrát tartja, mely mint egy hatalmas ékszer, művészien 

kimunkált. Ruhája és öve derekán bonyolult csomót alkot; ebbe van tűzve a tőre. Erdei 

virágokból font füzérének (vana-mālā) egy telt virágokkal ékes darabja a jobb karjára vetve 

látható. A közép-indiai művészet ihletett darabja. 
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 Rangarajan, H. 1997:161-162. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 156. AIIS CAA PhA 39262 
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Dhar 

4.1.2.29. Nṛ-varāha_Badnawar (Dhar), M. P._10. század (Paramāra)_Baijyanātha Deo 

Mahādeo templom
519

 

A szobor magassága 83 cm, szélessége 72 cm, anyaga sötétvörös homokkő; erősen erodált. A 

Varāha négykarú, jobb felső kezében gadā, jobb alsó keze a csípőjén, bal felső kezében 

cakra, a jobb alsó a Bhūdevīt trónusául szolgáló kis lótusz-talapzatot tartja. Bhūdevī álló 

alakja szembefordul a nézővel, jobb kezével a Vadkan agyarát fogja. A Varāha lába alatt 

nāgák tartják a lótusz-párnát. A śaṅkhát valószínűleg megszemélyesített alak (śaṅkha-puruṣa) 

tartja. 

 

Damoh 

4.1.2.30. Nṛ-varāha_Doni (Damoh), M. P._kb. 10. század (Kalacuri)_ Rāṇī Durgāvatī 

Museum Jabalpur
520

 

Ez a Varāha ábrázolás külső falifülkében volt elhelyezve, s felette architekturális ornamentika 

látható. Az egész dombormű magassága 150 cm, szélessége 50 cm, anyaga a Jabalpur 

környékén gyakori sötét szilvaszínű homokkő. Az ábrázolás megfelel az eddigiekben is látott 
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 Rangarajan, H. 1997:152. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 144, AIIS CAA PhA 7028 

520
 Rangarajan, H. 1997:164. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 160; saját felvétel 



216 

ikonográfiai alapelveknek. Négykarú; a kezekben tartott tárgyak sorrendben a következők: 

jobb alsó kéz csípőn (kaṭi-hasta), jobb felső kézben buzogány (gadā), bal felső könyökén 

Bhūdévī ül, kezében a korong (cakra), bal alsóban csigakürt (śaṅkha). Bhūdévī könnyed 

tartásban ülve fordul a Vadkan felé, s annak agyarát fogja. A Varāha kilépő állásban áll 

(ālīdhāsana), jobb lábfeje jobbra teljesen kifelé fordul, kilépő bal lábát lótuszpárnára helyezi, 

amely üdvözlő tartásban (añjalī-mudrā) egymással szembenéző nāga-pár fején van. A Varāha 

feje feletti lótuszlevél-ernyő szára alulról, a földből kúszik föl. Az alakok kevéssé 

ékszerezettek, a Varāha nyakéket visel, övében tőr. Fülei jókorák, haja nincs. A Varāha 

megjelenítése korrekt, de kissé sematikus; főként az egyenes, merev jobbláb kelt életszerűtlen 

benyomást. 
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Jabalpur 

4.1.2.31. Nṛ-varāha_Tigowa (Jabalpur), M. P._9. század (Kalacuri)_A régi templomban 

Bhūvarāha  

No. 1
521

 

Tigowa a Gupta-kortól kezdve fontos központ volt, amelynek számos emléke maradt fenn; 

ezek első leírását A. Cunningham készítette el.522 Domborművünk négykarú Varāha 

lendületes ábrázolása; legfőbb érdekessége, hogy a jobb felső kezében kardot (khadga) tart, 

ami nem tartozik Viṣṇu fő attribútumai közé; a Kalacuri művészetben azonban alkalmanként 

megjelenik a Varāha fegyverei (āyūdha) között. Bal felső könyökén Bhūdévī ül, a Vadkan 

felé fordulva, de jókora távolságra tőle. A Varāha ezúttal ebben a kezében a csigakürtöt 

(śaṅkha) tartja. Derekán öv, benne tőr. Szokatlan, hogy a Földet megmentő Vadkan 

ábrázolása fölött udvari jelenetet látunk: középen vélhetőleg az uralkodó trónuszsámolyon ülő 

alakja, kezében papírtekerccsel; előtte nőalakok sorakoznak, kezükben szintén 

papírtekercsekkel, vélhetőleg a király feleségei; szemben a királlyal turbános álló férfialak, 

valószínűleg a miniszter, s mögötte legyezőt tartó (cāmara-dhara) kísérő alak. A jobb 

sarokban a három fejjel ábrázolt Brahmā ülő alakja van elhelyezve. Baloldalt két zenész, 

kezében dobbal, és két további kísérő figura látható. A felső mezőben füzértartó repülő égi 

lények (vidyādhara) sora siet az uralkodó üdvözlésére. Nem tartom kizártnak, hogy talán a 

templomot alapító adományozást örökíti meg a jelenet, ami az uralkodó legitimációjához is 

nagyban hozzájárul, s ezt hangsúlyozná politikai üzenetével a Földet megmentő Varāha 

ábrázolása is. Amennyiben a Varāha itt a földi uralkodó tetteit (is) hivatott megjeleníteni, 

akkor annál helyénvalóbb, hogy fegyverei között – nem is akárhogyan, hanem hangsúlyosan, 

középen, nagy méretben – helyet kapott a kard, amely a harcos (kṣatriya) uralkodónak is 

szimbóluma lehet.  
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 Rangarajan, H., H. 1997:144. Fotó: Rangarajan, H., H. 1997:Fig. 134, AIIS CAA PhA 3388 
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 Cunningham, A. 1966a:40–47 
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4.1.2.32. Nṛ-varāha_Bilhari (Jabalpur), M. P._kb. 10. század (Kalacuri)_Gayākuṇḍától 

keletre egy szentélyben
523

 

A dombormű mérete 39x38 cm, anyaga szürke homokkő. Sérült, a felső része a Varāha 

fejével együtt hiányzik. Négykarú ábrázolás, az attribútumok a következők: jobb alsó kéz 

csípőn (kaṭi-hasta), jobb felső letörött, bal felső könyökén Bhūdevī ült, de letörött, kezében a 

korong (cakra), bal alsó keze a térdén. A cakra egyszerű gyűrű; az övben tőr van. A 

mellékalakok – köztük a Vadkan kilépő lába alá előzékeny gesztussal kerekded lótuszpárnát 

tartó nāga – szépen formáltak és életteliek. Újszerű a férfi mellékalakok fején látható, fez-

formájú sapka és a nāga szabályos kör alakban csavarodó, vastag kígyóteste. 
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 Rangarajan, H. 1997:150–151. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 142,  AIIS CAA PhA 7332 
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4.1.2.33. Nṛ-varāha_Bilhari (Jabalpur), M. P._11. század (Kalacuri)_Fő templom, 

Gayākuṇḍa, Bilhari
524

 

A dombormű mérete 35 cm, anyaga szürke homokkő. Ikonográfiailag teljesen szokatlan, hogy 

a Varāha térdepel, miközben a bal láb kilépő állását megtartja. Fején apró kirīṭa-mukuṭa, 

testén sokféle ékszer, közte a feltűnően hangsúlyos felkarpánt (keyūra) és tőr, alapvetően 

mégis egyszerű, sallangmentes ábrázolás. A test jól formált, életteli, érdemes megfigyelni a 

kezek és a lábfejek, az ujjak életszerű megformálását (vö. 4.1.2.9 és 4.1.2.28). A dombormű 

mélyen faragott, szinte három dimenziós. Bhūdevī telt idomú, csábos; ülve, felső testével a 

Vadkan felé fordul, együttlétük intim és erotikus.  
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4.1.2.34. Nṛ-varāha_Tewar (Jabalpur), M. P._11-12. század (Kalacuri)_Rāṇī Durgāvatī 

Museum Jabalpur
525

 

Tewar, régi nevén Tripura a Cedi-beli Kalacuri uralkodók központja volt,526 de a Narbada 

felső folyásánál fekvő Cedi neve, melyet a Yādavák Haihaya ága birtokolt, már a 

Mahābhāratából is ismert. A későbbiekben Közép-Indiában két Haihaya állam ismert: 

Mahākośala Manipur központtal és a tulajdonképpeni Cedi, Tripura fővárossal. A mai Tewar 

kis falu Jabalpurtól kb. 10 km-re nyugatra, a falutól délre találhatók a régi Tripura 

templomainak romjai. Az innen származó Varāha ábrázolás töredékes, a sztélé alsó fele 

hiányzik. Az mindenestre látszik, hogy ikonográfiája nem tér el az eddigiekben vizsgált 

Varāhákétól. Érdekessége a Varāha feje mögött a kinyílt lótuszvirágot formázó dicsfény. 

 

Panna 

4.1.2.35. Nṛ-varāha_Nachna Kuthara (Panna), M. P._11. század (Kalacuri)_Pārvatī 

templomegyüttes
527

 

Négy inkarnációt ábrázoló oszlop egyik oldala. Az ábrázolás 103 cm magas és 39 cm széles, 

anyaga szilvaszínű homokkő. A Varāha négykarú és kilépő állásban áll, jobb lábfeje oldalra 

kifordítva. A jobb alsó kéz csípőn (kaṭi-hasta), a jobb felső letörött, bal felső könyökén 

Bhūdevī ül, kezében korong (cakra), a bal alsó keze letörött. A Varāha füle nagy és 

legyezőszerűen szétterülő, fején alacsony, felfelé szélesedő fejdísz, övében nincs tőr. A 

könyökén Bhūdevī kezét összetéve fordul a Vadkan felé. A Varāha kilépő lába, mely combból 
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letörött, lótuszpárnára támaszkodott, melyet nāga-pár tart a fején. A bal alsó sarokban álló 

formás nőalak Śrī Lakṣmī, aki a Varāha feje feletti lótuszlevél-ernyő szárát tartja; ebben a 

részletben a Gupta-kori Varāha ábrázolások egy gyakori sajátossága elevenedik fel. 

 

Chattarpur 

4.1.2.36. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._1000-1025 között (Candella)_Devi 

Jagadambi templom északi oldalán
528

 

Khajuraho templomvárosa területéről számos Varāha ábrázolás maradt fenn; ezek egy része 

ma is a templomok falait díszíti, másik része múzeumokba került. A Devī Jagadambī templom 

1000 és 1025 között épült,529 eredetileg Viṣṇunak szentelték, amint azt a templom ikonográfiai 

programja is bizonyítja. A Varāha ábrázolás az északi külső falon található. A falfülkén belül 

hármas tagolású (tri-ratha) kompozíció kapott helyet. A Varāha feje fölé a mennyezeten 

kifaragott lótuszrozetta borul, akárcsak a Varāha-templom esetében. A Földet megmentő 

Vadkan ikonográfiája alapjaiban nem tér el a Közép-India más részein tapasztaltaktól. A 

Varāha négykarú és kilépő állásban áll. A jobb alsó kéz csípőn (kaṭi-hasta), a jobb felsőben 
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buzogány (gadā), bal felső könyökén Bhūdevī ül, kezében a csigakürt (śaṅkha), a bal alsó 

kezében korong (cakra). A könyökén ülő Bhūdevī a Vadkan felé fordul és az ormányát érinti. 

A Varāha kilépő lába lótuszlevélre támaszkodik, melynek szára mellett hódoló nāga-pár ül. 

Kétoldalt egy férfi, illetve egy női kísérő. A faragás három dimenziós, áttört építészeti háttér 

előtt, melynek hátraugró tagozatait vyālák díszítik.   
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4.1.2.37. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._950-1150 (Candella)_Keleti 

templomcsoport, Vāmana templom északi oldal
530

 

Erősen sérült szobor, az ikonográfiailag fontos részek nagy része letörött, mindazonáltal 

nyilvánvaló, hogy alapvetően megegyezett az előzővel.  
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4.1.2.38. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._1000-1025 (Candella)_Citragupta 

templom déli oldalán
531

 

A Sūryának szentelt Citragupta templom532 az egyetlen Nap-templom Khajurahóban; 1000 és 

1025 között épült. A templom külső, déli falán található ez a Varāha ábrázolás, amely több 

helyen sérült. Alapvető ikonográfiai jellemzői megegyeznek az előző két ábrázoláséival. A 

Varāha feje felett szétterülő lótuszlevél-ernyő szárából oldalt művészien megformázott, egész 

bokornyi lótusz ágazik el. Újdonság az úszó teknős ábrázolása a talapzat elülső oldalán. A 

jelenetnek az architekturális környezetben való elhelyezése mesteri. 

 

4.1.2.39. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._10. század első fele 

(Candella)_Lakṣmaṇa templom garbha-gṛha
533

 

A Lakṣmaṇa templom534 egyike a legkifinomultabb és legjobban tervezett templomoknak, 

nemcsak Khajorahóban, hanem egész Indiában. Szentélyében Viṣṇu ezoterikus formája, a 

Vaikuṇṭha van elhelyezve. A templom a a kásmíri pancarātra szektáé volt, ahol Viṣṇut 

összetett formájában tisztelték. A templom felirata, mely ma a bejárat mellett van elhelyezve, 

elmondja, hogy a templomot Yaśovarman építtette a pompás Vaikuṇṭha ábrázolás számára, 

melyet urától, a Pratihāra királytól szerzett meg, aki viszont Cambāból hozatta.535 A 

templomot Yaśovarman fia, Dhaṅgadeva szentelte fel 954-ben. A garbha-gṛha falán 

elhelyezett Varāha ábrázolás több helyen sérült. Ikonográfiája a lényegi elemeket tekintve 

nem tér el nagymértékben az előző khajurahói ábrázolásokétól, mindazonáltal több a 
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mellékalak. Felül kétoldalt Śiva és Brahmā ábrázolása kapott helyet. A Varāha jobb lába 

mellett álló két férfialak a cakra és a śaṅkha megszemélyesítője (cakra-puruṣa és śaṅkha- 

puruṣa). A Vadkan övében itt megjelenik a tőr, kilépő lábát gomba formájú lótusz tartja. 

 

4.1.2.40. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._11. század (Candella)_Allahabad 

Museum (AM 110)
536

 

A sztélé magassága 71 cm, szélessége 41 cm, anyaga homokkő. A kissé tömzsi Varāha szokás 

szerint négykarú és kilépő állásban áll. Jobb lába alatt apró Teknős, kilépő lába lótuszpárnára 

támaszkodik, melyet nāga-pár tart a kezében. A jobb alsó keze csípőn (kaṭi-hasta), a jobb 

felsőben buzogány (gadā), bal felső könyökén Bhūdevī ül, ugyanebben a kezében a korong 

(cakra), a bal alsó keze letörött. Füle apró, fején kicsi fejdísz, övében tőr.  

A könyökén ülő Bhūdevī a Vadkan felé fordul és az ormányát érinti. A Varāha agyara 

kunkori, feje körül dicsfény van, tetőtől talpig fel van ékszerezve. Jobb lába mellett Garuḍa 

látható üdvözlésre összetett kezekkel (añjalī-mudrā). Mögötte Lakṣmī áll. A Varāha feje 
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feletti nagy lótusz-baldahint repülő égi lények (vidyādhara) tartják. Felette, a sztélé csúcsán 

Yoga-Nārāyaṇa ábrázolása kapott helyet; felső kezeiben cakrát és śaṅkhát tart, természetes 

kezei meditációs tartásban (dhyāna-mudrā) vannak. 

 

4.1.2.41. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._kb. 10. század 

(Candella)_Archaeological Museum Khajuraho
537

 

A mű magassága 134 cm, szélessége 80 cm, anyaga homokkő. Az előző khajurahói 

Varāháknál összetettebb ábrázolás, sok mellékalakkal. Felül, a Varāha fejétől jobbra és balra 

Brahmā és Śiva ábrázolása látható. Brahmā négykarú, felső kezeiben áldozati kanalakat 

(sruva és sruk) tart, jobb alsó keze félelemoszlató tartásban (abhaya-mudrā) van. Śiva felső 

kezeiben háromágú szigony (triśūla) és kígyó van, az alsó kezek nem vehetők ki. A Varāha 

feje fölött Sūrya-Nārāyaṇa szinkretikus ábrázolása látható. Felső kezeiben kinyílt lótuszokat 

tart, alsó kezei pedig meditációs tartásban (dhyāna-mudrā) vannak. Ennek az ikonográfiai 

típusnak a szerepeltetése a Varāha ábrázoláson Sūrya, Nārāyaṇa és Varāha azonosságára utal. 

Sūrya-Nārāyaṇa két oldalán füzértartó égi lények (vidyādhara) láthatók repülő pózban. 

Felettük a Buddha és Nṛ-siṃha megtestesülés ábrázolása kapott helyet, tőlük jobbra és balra a 

Matsya (Hal) és a Kūrma (Teknős) avatāra. Középtájt oldalt Vāmana (Törpe) az ernyővel és 
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Paraśurāma (Csatabárdos Rāma) a csatabárddal (paraśu) látható. Legalul a sztélé két szélén 

Rāma és Balarāma látható, az utóbbi fölé ötfejű kobrapalást magasodik, hiszen ő Śeṣa 

megtestesülése. Lábánál Kalki látható, így mind a tíz megtestesülés (daśāvatāra) jelen van az 

ábrázoláson. A Varāha jobb lába mellett Garuḍa álló alakja látható, bal kezében kígyóval. A 

Varāha bal lába és Balarāma között légycsapót (cāmara) tartó nőalak kapott helyett. Magának 

a Varāhának az ikonográfiai megjelenítése megegyezik a korábban tárgyalt khajurahói 

ábrázolásokkal. Bhūdevī ülő alakja kecses, feje letörött. Bal kezében lótuszt tart. 
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4.1.2.42. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._kb. 10. század (Candella)_Indian 

Museum Calcutta
538

 

Magassága 78 cm, szélessége 53 cm, anyaga homokkő. Alakokkal zsúfolásig megrakott 

ábrázolás. Szereplői nagyrészt megegyeznek az előző sztélé alakjaival, de mind az ábrázolt 

szereplők, mind a megjelenítés módjában vannak különbségek. A Varāha jobb lába Teknősön 

támaszkodik. A Varāhától jobbra a légycsapót tartó nőalak és Rāma között a csigakürtöt 

megszemélyesítő śaṅkha-puruṣa kapott helyet, balra Balarāma és Garuḍa között a korongot 

megszemélyesítő cakra-puruṣa. Az avatārák sorrendje az előbbivel megegyezik, de az alakok 

nagyobbak. Brahmā itt könyvet (pustaka) és húros hangszert (vīnā) tart a kezében. Bhūdevī 

egészen közel hajol a Varāha ormányához.  

 

                                                 
538

 Rangarajan, H. 1997:157–158. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 149, AIIS CAA PhA 35522 
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4.1.2.43. Nṛ-varāha_Khajuraho (Chhattarpur), M. P._11. század (Candella)_National 

Museum New Delhi (861)
539

 

A Delhi Nemzeti Múzeumban található Varāha ábrázolás mérete 110x50 cm, anyaga 

homokkő. Egyéb adatot a szerző nem közöl.  

Satna 

4.1.2.44. Nṛ-varāha_Rāmban (Satna), M. P._9. század (Kalacuri)_Tulsī Sangrahālaya 

Rāmban Bhūvarāha
540

 

Kisméretű, mindössze 15 cm-es ábrázolás. Anyaga homokkő; erősen lekopott. Szokatlan 

módon a Varāha lalitāsanában ül. Négykarú; bal kezeiben korongot és csigakürtöt tart, jobb 

kezei letörtek. Bal vállán Bhūdevī alakjából alig valami maradt. 

 

Rewa 

4.1.2.45. Nṛ-varāha_Rewa (Rewa), M. P._10. század_Dhubela Museum (867) 

A Varāha fő ikonográfiai sajátosságai itt Madhya Pradesh Uttar Pradesh-sel határos 

északnyugati részén is azonosak, különbségek a megjelenítés módjában vannak. A Varāha 

teste aránytalan: lábai hosszúak, vaskosak, feje kicsi. A sztélé tetején ábrázolt alakok – 
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vidyādharák – legyezőszerűen szétterülnek. A Varāhától balra álló nőalak kifelé néz a 

képmezőből. A Varāha lába alá fejükön lótuszpárnát tartó nāga-pár jobbra csúszott, a Vadkan 

lábai közötti űrt nagyméretű, indákkal díszített elem tölti ki. A kompozíció és a megformálás 

messze elmarad az ugyanezidőtájt Khajurahóban vagy Madhya Pradesh nyugati részén 

készült alkotásokétól. 
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Shahdol 

4.1.2.46. Nṛ-varāha_Shahdol (Shahdol), M. P._9-10. század (Kalacuri)_A néhai Sharada 

Prasad Kalare házában
541

 

A dombormű magassága 65 cm, szélessége 38 cm, anyaga sárgás homokkő, erősen sérült. A 

fő ikonográfiai sajátosságok – négy kar, attribútumok, kilépő állás, Földistennő a bal 

könyökön – változatlanok. A Varāha jobb lába alatt aprócska Teknős látható. A kilépő láb 

alatti kettős lótuszpárna szárát két oldalról nāga-pár tartja.  
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4.1.2.47. Nṛ-varāha_Shahdol (Shahdol), M. P._10-11. század (Kalacuri)_Tulsī 

Sangrahālaya Rāmban
542

 

Kisméretű szobor töredéke (22,5x21 cm), anyaga homokkő. A Varāha fején magas fejdíszt 

(kirīṭa-mukuṭa) visel. Bal könyökén Bhūdevī apró, ülő alakja tisztelettudó távolságban, kezeit 

añjalī-mudrāban összetéve látható. 
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4.1.2.48. Nṛ-varāha_Bandhogarh (Shahdol), M. P._kb. 10. század (Kalacuri)_on site
543

 

A Varāhāvatāra ábrázolása monumentális – 730 cm magas – szikladomborművön, a hegy 

mészkövébe faragva. A gigantikus Varāha kilépő állásban, de egyenes tartásban áll. Kilépő 

lábát lótuszpárnára helyezi, melyet az ember alakban ábrázolt nāga kobrataraja tart. A nāga 

meditációs tartásban ül testének gyűrűin, kezeiben ekevas (hala) és mozsártörő (musala). A 

Varāha négykarú; jobb felső karja letörött, de hatalmas buzogánya ott maradt a sziklafalon. 

Jobb alsó kezét csípőre teszi. Bhūdevī a bal könyökén, tőle tisztes távolságban ül. A Varāha 

śaṅkhát tartó alsó keze a combján pihen.  

 

Mandla 

4.1.2.49. Nṛ-varāha_Mandla (Mandla), M. P._10. század (Kalacuri)_ Rāṇī Durgāvatī 

Museum Jabalpur (2833)
544

 

Phallikus oszlop négy oldalán (Viṣṇu-catuṣṭi) elhelyezett ábrázolások egyike (a többi három: 

Ardhanārī, Viṣṇu, Brahmā); egy hasonló jellegű, korai ábrázolással már találkoztunk (v.ö. 

3.1.1.1). A Varāha szokás szerint négykarú és kilépő állásban áll, ezúttal kettős 

lótusztrónuson. A jobb alsó kéz csípőn (kaṭi-hasta), a jobb felsőben szokatlan, bár a Kalacuri 

művészetben nem egyedülálló módon kardot (khadga) tart (vö. 4.1.2.31), bal felső könyökén 

Bhūdevī ül, kezében a csigakürt (śaṅkha), a bal alsó keze letörött. Füle nagy és szétterülő, 

fején alacsony, felfelé szélesedő fejdísz, övében nagyméretű tőr. A könyökén, ormányához 
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szoros közelségben ülő Bhūdevī a Vadkan felé fordul és az ormányát érinti. Mindkettejük feje 

körül kerek dicsfény van. A Varāha kilépő lába lótuszpárnára támaszkodik, melyet nāga tart a 

kezében; mellette, a háttérben nāgī látható üdvözlésre összetett kezekkel (añjalī-mudrā). 

Mindkét kígyó teste nagy karikába csavarodik, éppen úgy, mint a Kalacuri művészet egyes 

Yajña-varāha ábrázolásain (v.ö. 4.1.2.32 és 4.2.2.26). A Varāhától jobbra és balra több, 

különböző méretű, álló és térdeplő nőalak látható añjalī-mudrāban; a Vadkan jobb oldalán, a 

nőalakok mögött egy férfialak is áll a hódolók sorában. Mögöttük liṅga látható. Mind a 

Varāha ábrázolásnak liṅgán való elhelyezése, mind a kompozíció részeként a liṅga 

megjelenítése a termékenységi vonatkozások előtérbe kerülésére utal; erre a Kalacuri 

dinasztia alatt készült Yajña-varāha ábrázolások egyes ikonográfiai sajátosságai is felhívják a 

figyelmünket (v.ö. 4.2.2.27 és 4.2.2.34).  
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4.1.3. Bihar 

4.1.3.1. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert (Kelet-India)_10. század (Pāla)_Delhi 

National Museum (65.128)
545

 

A Delhi Nemzeti Múzeum őrzi ezt a kelet-indiai Nṛ-varāha ábrázolást, amelynek pontos 

eredete nem ismert, de amely a legáltalánosabb bihari (és bengali) ábrázolásmódnak 

tekinthető. Az ábrázolások a későbbiek során ugyan bonyolultabbá, díszítettebbé váltak, de az 

itt megfigyelhető alapvető ikonográfiai jellemzőket vitték tovább. Az ábrázolás felül 

lekerekített sztélé formájú. A Varāha négykarú és kilépő állásban (ālīdhāsana) áll. Jobb alsó 

(természetes) keze a csípőjén (kati-hasta), jobb felső kezében buzogány (gadā), bal felső 

könyökén Bhūdevī, ugyanebben a kezében csigakürt (śaṅkha), bal alsó (természetes) kezében 

korong (cakra). Hosszú haja hátul a vállára hullik, fejdíszt nem visel. Alsó ruhája térdig érő 

dhotī, melyet párhuzamos hullámvonalak jeleznek. Jellegzetes, finomművű ékszereit viseli, 

amelyek a következők: nyakék (kanthāhāra), felkarpánt (keyūra), karperecek (hastāvalī), öv 

(kati-bandha), bokaperecek (pādāvalī). Testén átvetve beavatási fonala (upavīta) és erdei 

virágokból font füzére (vanamālā) látható. A Pāla művészetre jellemző, hogy a Varāha egy 

nāga-pár kígyótestének összecsavarodott gyűrűin tapos, s a kígyófarkak fonata a sztélé egész 

alsó mezőjét kitölti. Jobboldalt a nāgī tartja azt a lótuszpárnát, melyre a Varāha a kilépő bal 

lábát helyezi. Túloldalt a nāga-rāja tartja annak a lótusznak a szárát, melynek kinyílt virága 

ernyőként terül a Varāha feje fölé. Bhūdevī felhúzott lábakkal (lalitāsana) ül a Varāha 

könyökén, tőle meglehetős távolságban, és bár jobb kezével a Vadkan agyarát fogja, de nem 

felé fordul, hanem a szemlélő felé néz. Alsó testét fedő ruháját szintén párhuzamos 

hullámvonalak jelzik. Keble nem fedetlen, hanem mellpántot (kuca-bandha) visel, bal 

kezében kinyílt lótuszvirág. Egészében elmondható, hogy a Földistennő ábrázolása külön is, 

de a Varāha és Bhūdevī együttes megjelenítése is a Közép-Indiában tapasztaltaknál jóval 

illedelmesebb, s teljesen nélkülözi az erotikus, intim töltést, ami talán a hindu vallás és kultúra 

általános tendenciáit tükrözi. A talapzaton összetett kezekkel álló, csak deréktól fölfelé 

ábrázolt férfialak talán a sztélé donátora lehet (az ábrázolások adományozóinak megjelenítése 

a Pāla-Sena művészet más Varāha-ábrázolásain is előfordul). 

                                                 
545

 Fotó: saját felvétel 
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További ábrázolások: 

4.1.3.2. Nṛ-varāha_Antichak (Bhagalpur), Bihar_8-9. század (Pāla-Sena)_in situ, ásatási 

terület, Antichak
546

 
 

4.1.3.3. Nṛ-varāha_Rajgir (Patna), Bihar_9. század (Pāla-Sena)_Patna Museum
547

 
 

4.1.3.4. Nṛ-varāha_Nalanda (Nalanda), Bihar_9-10. század_Pāla-Sena
548

 
 

4.1.3.5. Nṛ-varāha_Gaya, Bihar_10. század_Gadadhara templom
549

 
 

4.1.3.6. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert (Kelet-India)_10. század (Pāla-

Sena)_Bharat Kala Bhavan (196)
550
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4.1.3.7. Nṛ-varāha_Bihar_10. század eleje (Pāla)_Indian Museum Calcutta
551

 
 

4.1.3.8. Nṛ-varāha_Surjan Giri (Gaya), Bihar_10. század vége-11. század eleje (Pāla)_in 

situ
552

 
 

4.1.3.9. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert, Bihar_11. század (Pāla)_Calcutta_Indian 

Museum
553

 
 

4.1.3.10. Nṛ-varāha_Lucknow (Lucknow), U. P._kb. 12. század_State Museum Lucknow 

(H. 123)
554

 
 

4.1.3.11. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert, Bihar_12. század (Pāla)_Chandigarh 

Museum
555

 
 

4.1.3.12. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert, Bihar_Pāla-Sena_Patna Museum 

(Arch.No. 8428)
556

 
 

4.1.3.13. Nṛ-varāha_Mandar Hill (Bhagalpur), Bihar_Mandar Vidyāpiṭha (a hegy 

lábánál)
557

 
 

4.1.3.14. Nṛ-varāha_Tileshwargarh (Darbhanga), Bihar_(Pāla-Sena)_State 

Chandradhari museum, Darbhanga (No. AY 11)
558

 
 

4.1.3.15. Nṛ-varāha_Jaymanglagarh (Monghyr), Bihar_(Pāla-Sena)
559

 
 

4.1.4. Maharashtra 

4.1.4.1. Nṛ-varāha_Ellora
 
(Aurangabad), Maharashtra_8. század 2. fele 

(Rāṣṭrakūṭa)_Laṅkeśvara templom déli galéria
560

 

Bár Ellorában megjelennek a sokkarú Varāha ábrázolások (v.ö. 4.1.4.2, 4.1.4.3), ez az 

ábrázolás négykarú, és egyebekben is a Nṛ-varāha ábrázolások standard ikonográfiáját 

mutatja. A Varāha kilépő állásban (ālīdhāsana) áll. Alakja karcsú, lábai vékonyak, kissé 

réveteg tekintete a távolba néz. A korai ábrázolások ősereje nincs már sehol. Póza sem nem 

diadalmas, sem nem győzedelmes, inkább unottasnak tűnik. Jobb alsó (természetes) keze a 
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552
 Huntington, S. L. 1984:92. Fotó: Huntington, S. L. 1984:Fig. 98 

553
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csípőjén (kati-hasta), jobb felső kezében korong (cakra), bal felső kezében Bhūdevī lábait 

tartja, bal alsó (természetes) kezében kezében csigakürt (śaṅkha). Hosszú haja hátul egy nagy 

varkocsban  hullik a vállára, fejdíszt nem visel. Ékszerei közül nyakéket, felkarpántot, 

karperecet visel; testén átvetve beavatási fonala (upavīta) látható. Kilépő lábával egy nāga 

kígyótestének kövér spirálba csavarodott gyűrűjén tapos; maga a nāga üdvözlő tartásban 

fordul felé. Lábai között egy nāgī látható. Bhūdevī keresztbe vetett lábbal áll a Varāha 

tenyerén kétszeresen hajlott (dvi-bhaṅga) testtartásban, s laza nemtörődömséggel a Varāha 

ormányán könyököl. Fejét elfordítja, de a Varāha pillantása sem őrá szegeződik. Keble 

fedetlen, alsó ruhája hosszú, feltornyozott hajkoronát és sok ékszert visel, hatalmas fülbevalói 

különösen feltűnőek. Elmondhatjuk ugyanazt, amit fentebb a Pāla Varāha ábrázolással 

kapcsolatban, hogy ti. a Varāha és Bhūdevī között nyoma sincs már a korábbi – és korabeli 

közép-indiai – ábrázolások erotikus töltésének; kettejük együttléte ezen az ábrázoláson 

kifejezetten unott és közömbös (v.ö. 4.1.3.1). 

 

További ábrázolások: 

4.1.4.2. Nṛ-varāha_Ellora
 
(Aurangabad), Maharashtra_8. század (Rāṣṭrakūṭa)_Cave No. 

16 (Kailāsa)
561

 
 

4.1.4.3. Nṛ-varāha_Ellora (Aurangabad), Maharashtra_8. század közepe 

(Rāṣṭrakūṭa)_Cave No. 15 (Daśāvatāra), 5. panel
562

 
 

4.1.4.4. Nṛ-varāha_Ellora (Aurangabad), Maharashtra_8. század (Rāṣṭrakūṭa)_Cave 

No. 14
563

 
 

4.1.4.5. Nṛ-varāha_Pedgaon (Ahmednagar), Nyugat- Maharashtra_11-14. század 

(Yādava)_Lakṣmī-Nārāyaṇa temple
564

 
 

4.1.4.6. Nṛ-varāha_Lonara (Buldhana), Maharashtra_Daitya-Sūdana templom
565
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4.1.5. Karnataka 

4.1.5.1. Nṛ-varāha_Belur (Hassan), Karnataka_kb. i. sz. 1117 (Hoysaḷa)_Keśava 

temple
566

 

A 12. századra kialakul a tipikus karnatakai Varāha-ábrázolás, amely sok – jelen esetben 

nyolc – karú, s kezeiben változatos fegyvereket: csatabárd (paraśu), elefántösztöke (aṅkuśa), 

pajzs (kheṭaka), kard (khadga), bárd (karttṛkā) hordoz, de fő attribútumait, a buzogányt 

(gadā), a korongot (cakra) és a csigakürtöt (śaṅkha) továbbra is fő helyen, testközelben tartja. 

A Varāha kilépő állása (ālīdhāsana) lendületes, szinte futólépés benyomását kelti. A Varāha 

erős, kissé korpulens, sok ékszert visel. Fején a Karnatakára jellemző, igen magas korona 

(kirīṭa-mukuṭa), testén hosszú virágfüzér (vana-mālā) van átvetve. Derekán díszes öv, melyről 

füzérszerű díszítés csüng alá. Ikonográfiailag az eddigiekben megismert ábrázolásoktól eltér, 

hogy a Varāha kilépő bal lábával a Hiraṇyākṣa démon testén tapos, aki hanyatt esve, kardját 

magasba emelve fekszik a földön. Bhūdevī felhúzott lábakkal (lalitāsana) ül a Varāha 

könyökén, tőle meglehetős távolságban, egyenesen a szemlélő fordulva. Jobb kezében kinyílt 

lótuszvirágot tart, feje körül dicsfény. Közte és a Varāha között semmiféle kontaktus nincsen; 

a Varāha és a Földistennő intim kapcsolatára semmiféle jel nem utal az ábrázoláson (v.ö. 

4.1.3.1 és 4.1.4.1). A jelenetet felül lezáró karéjos ív csúcsát kīrtimukha-fej díszíti; szájából a 

hindu templomokból ismert harang csüng alá. Az ábrázolás egyáltalán nem sematizált, hanem 

lendületes; a mozdulatok, a szereplők életteliek. 
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További ábrázolások: 

4.1.5.2. Nṛ-varāha_Aihole (Bagalkot), Karṇātaka_8. század (Korai Cālukya)_"Durgā" 

templom egy kis szentélyében
567

 
 

4.1.5.3. Nṛ-varāha_Karṇātaka_10. század_Prince of Wales Museum, Bombay (Acc. 

No.72)
568

 
 

4.1.5.4. Nṛ-varāha_Belur (Hassan), Karnataka_kb. i. sz. 1117 (Hoysaḷa)_Keśava 

temple
569
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4.1.6. Tamilnadu 

4.1.6.1. Nṛ-varāha_pontos származási helye nem ismert, Tamilnadu_9. század 

(Pallava)_Delhi National Museum
570

 

Tipikus Pallava ábrázolás, minden szempontból. Mint a Pallava művek esetében mindenütt, a 

szobor anyagául használt gránit keménysége meghatározólag hat a megvalósítás minőségére, 

amely puritán módon egyszerű, letisztult, sallangmentes. Ékszerek alig kerülnek az alakokra. 

Az ikonográfia is eltér az északi és a dekkáni ábrázolásokétól, alapja a Vaikhānasāgama 

Ādivarāha típusa (lásd fentebb, 115. o.). Kilépő állásával a Varāha ellenkező irányba fordul, s 

jobb lábával nem is annyira kilép – már csak azért sem, mert tartása közben egyenes –, hanem 

inkább felhúzza a térdét, melyre Bhūdevīt ülteti. A Földistennőt két természetes karjába veszi: 

bal kezével a bokáját fogja, jobb karjával átöleli, ormányával a kebléhez közelít. A 

Földistennő ugyan szégyenlősen elfordul, de azért ez nagyon is intim együttlét. Itt délen tehát 

tovább él a Varāha ábrázolások eredeti erotikus jellege. A Varāha egyébként négykarú, felső 

kezeiben cakrát és śaṅkhát tart. Alul a nāga-rāja és felesége látható, deréktól fölfelé, añjalī-

mudrāban. 
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 Fotó: saját felvétel 



243 

 

További ábrázolások: 

4.1.6.2. Nṛ-varāha_Tirupparankunram (Madurai), Tamilnadu_8. század 2. fele 

(Pāṇḍya)_A barlangtemplomtól balra a sziklán
571

 
 

4.1.6.3. Nṛ-varāha_Tiruvellarai (Tiruchirapalli), Tamilnadu_kb. 9. század közepe (késő 

Pallava)_Puṇḍarīkākṣa templom
572

 
 
 

4.1.6.4. Nṛ-varāha_Kumbakonam (Thanjavur), Tamilnadu_korai Cōḷa_kisméretű 

narratív panelek
573

 
 
 

4.1.6.5. Nṛ-varāha_pontos eredete nem ismert, Tamilnadu_Cōḷa_Sagar University 

Museum (R 353)
574

 
 
 

4.1.6.6. Nṛ-varāha_Nāgaḷapuram (North Arcot), Tamilnadu_16. század 1. fele (Tuluva-

dinasztia, Vijayanagar)_Viṣṇu Temple
575

 
 
 

 

4.1.7. Nepal 

 

4.1.8. Rajasthan 

4.1.8.1. Nṛ-varāha_Jhalrapatan (Jhalawar)_10. század_Archaeological Museum 

Jhalawar
576

 

A Rajasthani Varāha-ábrázolások ikonográfiai sajátosságaik és megjelenítési módjuk számos 

vonatkozásában  őrzik a nyugat-madhya pradés-i eredet nyomait. A Varāha megjelenítése 

dinamikus, életteli, és a sematizálódási folyamat a későbbi ábrázolásokon sem halad előre. 

Csak a kitámasztó jobb láb egyenes és oszlopszerűen merev, de ez inkább ábrázolási 

konvenció, semmint egy általános tendencia része. A lábfej jellemzően kifelé fordul. A kilépő 

állás klasszikus ālīdhāsana marad, nem lesz belőle sem egyenes tartás, mint Maharashtrában 

vagy Tamilnaduban (v.ö. 4.1.4.1 és 4.1.6.1), sem futólépés, mint Karnatakában (v.ö. 4.1.5.1). 

A kilépő bal láb alatti lótuszpárna is a Közép-Indiából jól ismert gombaformát őrzi. Alatta a 
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nāga-pár összefonódó kígyófarka változatos formákban jelenik meg a régió Vadkan-

ábrázolásain, extrém esetekben szinte cirkuszi ugrócsoportra emlékeztető jeleneteket 

produkálva (4.1.8.2). A rajasthani Varāha négykarú; jobb alsó kezében itt különös módon egy 

a földből kinövő lótusz bimbóját fogja, jobb felső kezében szokás szerint a buzogányt (gadā) 

tartja, bal felső kezében látványos méretű korong (cakra), bal alsó kezében lótuszkehely, 

melyen Bhūdevī áll. A Vadkan szerelmes odaadással nézi istennőjét, aki kétszeresen hajlott 

(dvi-bhaṅga) testtartásban áll, a Vadkanhoz képest kissé indifferens arckifejezéssel. A 

Varāhától balra egyik fegyverének megszemélyesített alakja látható (āyudha-puruṣa), 

várakozásunkkal ellentétben azonban nem csigakürtöt (śaṅkha) tart a kezében, hiszen ez 

hiányzik a Varāha kezeiben tartott attribútumok közül, hanem még egyszer a korong jelenik 

meg (cakra-puruṣa); talán elfelejtette a sztélét alkotó művész, hogy ezt a fegyvert egyszer 

már ábrázolta. A Varāhától jobbra egy a háttérből előkígyózó nāgī jelenik meg añjalī-

mudrāban. 
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További ábrázolások: 

4.1.8.2. Nṛ-varāha_Osian (Jodhpur), Rajasthan_8. század_Sūrya templom
577

 
 
 

4.1.8.3. Nṛ-varāha_Devangana (Sirohi), Rajasthan_kb. 8. század_egy kis szentélyben
578

 
 
 

4.1.8.4. Nṛ-varāha_Kakoni (Kota), Rajasthan_9. század_Kakoni templomegyüttes
579

 
 
 

4.1.8.5. Nṛ-varāha_Khed (Barmer), Rajasthan_10. század_Ranchodji templom garbha-

gṛha
580

 
 
 

4.1.8.6. Nṛ-varāha_Kamen (Bharatpur), Rajasthan_10. század_State Museum 

Bharatpur
581

 
 
 

4.1.8.7. Nṛ-varāha_Osian (Jodhpur), Rajasthan_kb. i. sz. 1025 (Gurjāra-

Pratihāra)_Sacciyamata templom északi oldalán a keleti fő fülke
582

 
 
 

4.1.8.8. Nṛ-varāha_Osian (Jodhpur), Rajasthan_kb. i. sz. 1025 (Gurjara-

Pratihāra)_Sacciyamata templom északi oldal nyugati fő fülke (devakulika)
583

 
 
 

4.1.8.9. Nṛ-varāha_Phalodi (Jodhpur), Marwar, Rajasthan_11. század
584

 
 
 

4.1.8.10. Nṛ-varāha_Chittorgarh (Chittorgarh), Rajasthan_16. század_Bahu 

(Lakṣmīnātha) templom
585
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4.1.9. Gujarat 

4.1.9.1. Nṛ-varāha_Roda (Patan), Gujarat_kb. 10. század_Varāha panel in situ
586

 

Ez a középkori gujarati Varāha ábrázolás jól mutatja, hogy ebben a régióban is a közép-indiai 

ábrázolási típus terjedt el. A fő ikonográfiai sajátosságok – négykarúság, kilépő állás, az 

attribútumok kiosztása, a Földistennő helye a Vadkan bal könyökén, a kilépő lábat tartó 

lótuszpárna és nāga-pár – , valamint a megjelenítés módja: a kilépő Vadkan dinamizmusa, 

Bhūdevī és a Vadkan erotikus viszonya – egyaránt ezt a rokonságot támasztja alá. 

 

4.1.10. Orissa
587

 

4.1.10.1. Nṛ-varāha_Dharamshala (Sonapur), Orissa_kb. 12. század (Keleti 

Gaṅga)_Orissa State Museum, Bhubaneswar
588

 

A hindu dinasztiák korában Orissában igen sok Varāha ábrázolás készült, s ezek hosszú időn 

keresztül nagyfokú ikonográfiai és stiláris egyöntetűséget mutatnak, nyilván összefüggésben 

azzal, hogy a művek kivétel nélkül a Keleti Gaṅga dinasztia alatt készültek. Ugyanakkor az 

orissai Varāhák markáns ikonográfiai és stílusjegyei jól megkülönböztethetően eltérnek más 

régiók Vadkan ábrázolásaitól. Az orissai Varāha négykarú és balra kilépő állásban áll. Jobb 

felső kezében cakrát 'korong' tart, jellemzően szembe fordítva, s az így napkorongra 

emlékeztet. Bal felső karjának könyökén Bhūdevī ül maga alá húzott lábakkal ("sellő"-

ülésben), a Vadkan felé fordulva. Kezében, mint rendesen, lótuszt tart, ám sehol máshol 

Indiában nem látott módon az általa tartott kinyílt lótuszvirág a Varāha feje fölött ernyőt, 

dicsfényt vagy napkorongot alkot – vagy, ami még valószínűbb, mindhármat egyszerre. (A 

kinyílt lótusz a Vadkan feje felett másutt is megjelenik, de  ott a lótusz szárát a Varāha lábánál 

álló Lakṣmī tartja.) Bal alsó kezében a Varāha a śaṅkhát 'csigakürt' tartja. És egy újabb, sehol 

nem látott ikonográfiai elem: a Vadkan jobb alsó kezével Śrī Lakṣmīt vezeti kézenfogva, mint 

valami gyermeket. A Varāha dúsan van ékszerezve: jellegzetes a fölfelé szélesedő korona 
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 Roda Udaipur és Baroda között található. Inamdar 1936:66. Fotó: Inamdar, P. A. 1936:Plate X/Fig. 24 

587
 Az orissai Varāha ábrázolások vonatkozásában T. E. Donaldson nagyszabású művére (Donaldson, T. E. 

1987) támaszkodom, mely az orissai templomi művészet átfogó feldolgozására vállalkozik, s a régió Varāha 

ábrázolásait is rendre számba veszi. Az alábbiakban a művek kronológiai és földrajzi megoszlását, valamint 

egyes ikonográfiai változatait igyekszem érzékeltetni a legfontosabb művek felsorakoztatásával a főszövegben, a 

jegyzetekben pedig megemlítem a fő művekhez ikonográfiában és stílusban közel álló további ábrázolásokat. 
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 Donaldson, T. E. 1987:562, 1124. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 1235. Csaknem megegyező ábrázolások 

egy évszázaddal későbbről: Nṛ-varāha_Adasapur (Bhubaneswar), Orissa_13. század eleje_Mādhavānanda 

templom, a bhoga-maṇḍapa déli oldalába vágott fülkében. Donaldson, T. E. 1987:1365. Fotó: Donaldson, T. E. 

1987:Fig. 3739; Nṛ-varāha_Puri (Puri), Orissa_13. század vége (Keleti Gaṅga)_Nṛ-siṁha templom, déli szobror 

fülke. Donaldson, T. E. 1987:1365. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3742 
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(kirīṭa-mukuṭa), a hatalmas fülbevaló-karikák és újdonság a lábszárközépen hordott, 

drágakövekkel kirakott pánt. Övében tőr. Felül kétoldalt, kör alakú mezőkben repülő égi 

lények láthatók. Az ábrázolások formája négyszögletes sztélé, alul leggyakrabban lótusz 

talapzattal. 

További ábrázolások: 

4.1.10.2. Nṛ-varāha_Bhubaneswar, Orissa_11. század eleje_Maṇibhadreśvara templom, 

a deul
589

 déli oldalán
590

 
 
 

4.1.10.3. Nṛ-varāha_Tangi (Khordha), Orissa_12. század (Keleti Gaṅga)_Caṇḍeśvara 

komplexum, leválasztott ábrázolás egy kis fülkében
591

 
 

4.1.10.4. Nṛ-varāha_Gaṇeśvarpur (Puri),Orissa_kb. 12. század (Keleti 

Gaṅga)_Leválasztott ábrázolás, a jagamohanában
592

 elhelyezve
593

 
 

4.1.10.5. Nṛ-varāha_Konarak, Orissa_kb. 12. század (Keleti Gaṅga)_Eredetileg pārśva-

devatā a déli szoborfülkében
594

 

4.1.10.6. Nṛ-varāha_Mudgala Mādhava (Konarak), Orissa_13. század (Keleti 

Gaṅga)_Nīlamādhava templom, déli szoborfülke
595

 
 

4.1.10.7. Nṛ-varāha_Adasapur (Bhubaneswar), Orissa_13. század vége_Varāha-Nṛ-

siṃha templom, ma a szentélyben elhelyezve
596
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 A vimāna (szentély és felépítménye) neve az orissai templomépítészetben. 

590
 Ezen az ábrázolási típuson a Varāha nāga/nāgák kígyótestének gyűrűin tapos. Donaldson, T. E. 1987:1364. 

Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3734. Hasonló ábrázolások: Nṛ-varāha_Jajpur (Jajpur), Orissa_11. század 

(Keleti Gaṅga)_Varāha templom. Donaldson, T. E. 1987:1364. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3735; Nṛ-

varāha_Jajpur (Jajpur), Orissa_11. század (Keleti Gaṅga)_Varāha templom. Donaldson, T. E. 1987:1364. Fotó: 

Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3736  
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Gaṅga)_Jāgulei templom, pārśva-devatā. Donaldson, T. E. 1987:1365. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3737 
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 Az orissai templomépítészetben a maṇḍapa neve jagamohana ('gyülekezőcsarnok', 'veranda'). 
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 Donaldson, T. E. 1987:904, 1124. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 1673. Hasonló ikonográfiai jegyeket 

viselő ábrázolás: Nṛ-varāha_Krishnaprasad (Puri), Orissa_kb. 12. század (Keleti Gaṅga)_Viśvanātha 

templom_leválasztott ábrázolás, a jagamohana padlójára helyezve. Donaldson, T. E. 1987:9004, 1124. Fotó: 

Donaldson, T. E. 1987:Fig. 1626 
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 Donaldson, T. E. 1987:878, 1124. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 1406 

595
 A Varāha feje fölött három kinyílt lótusz korongja utal a napra. Donaldson, T. E. 1987:1365. Fotó: 

Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3743 
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 Eredetileg pārśva-devatā lehetett. Donaldson, T. E. 1987:1365. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3741. 

Hasonló ábrázolás: Nṛ-varāha_Bhubaneshwar, Orissa_13. század vége_Ananta-Vāsudeva templom, déli szobor 

fülke. Donaldson, T. E. 1987:1365. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3740 
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4.1.10.8. Nṛ-varāha_Jajpur (Jajpur), Orissa_16. század_Varāha templom
597

 
 

 

4.1.11.Bengal 

4.1.11.1. Nṛ-varāha_Silimpur (Bogra), Bangladesh_10. század vége-11. század eleje 

(Pāla)_Varendra Research Society Rajshahi
598

 

A bengali Varāha ábrázolás alapvetően azonos a bihárival, hiszen mindkét régió művészete a 

Pāla-Sena dinasztia uralkodása alatt fejlődött. Ennek az ábrázolásnak a formája ívelt tetejű 

sztélé. A Varāha itt is négykarú és kilépő állásban (ālīdhāsana) áll. Jobb alsó (természetes) 

keze a csípőjén (kati-hasta), jobb felső kezében buzogány (gadā), bal vállán Bhūdevī, 

ugyanebben a kezében csigakürt (śaṅkha), bal alsó kezében korong (cakra). Magas, csúcsos 

fejdíszt visel. Testén átvetve beavatási fonala (upavīta) és nagy, harang alakú erdei virágokból 

font füzére (vana-mālā) látható. A Pāla művészetre jellemző, hogy a Varāha egy nāga-pár 

kígyótestének összecsavarodott gyűrűin tapos, s a kígyófarkak fonata a sztélé egész alsó 

mezőjét kitölti. Jobboldalt a nāgī tartja azt a lótuszpárnát, melyre a Varāha a kilépő bal lábát 

helyezi. Máshol nem látott ikonográfiai elem, hogy a Varāha lába között, a háttérben hegyet 

(sziklákat) látunk; a lótuszpárna is mintha erre lenne ráhelyezve. Túloldalt a nāga-rāja 

üdvözlésre összetett kezekkel van ábrázolva. A Varāha feje fölé ernyőként boruló lótusznak a 

szára a földből kúszik föl. Bhūdevī apró alakja a Varāha vállán ül, és felé fordulva, annak 

ormányát érinti. A Varāha póza diadalmas, erőt sugárzó. A Varāha és Bhūdevī együttes 

megjelenítése intim, erotikus töltetű. A sztélé alsó részén kettős lótuszszirom-sor alkot 

talapzatot.  

További ábrázolások: 

4.1.11.2. Nṛ-varāha_Mahanad (Hoogly), Nyugat-Bengal_9. század_Varendra Research 

Society Museum
599

 
 

4.1.11.3. Nṛ-varāha_Katlapur (Dacca), Bangladesh_Pāla-Sena_Vaiṣṇava kolostor (Ākrā 

of Kānāilāl), in situ
600
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 Donaldson, T. E. 1987:1366. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3744 
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4.1.11.4. Nṛ-varāha_Joradeul (Dacca), Nyugat-Bengal_Pāla-Sena_Vajrayoginī , Rameśa 

Babu Kālī temploma
601

 

4.1.11.5. Nṛ-varāha_Ranihati (Dacca), Bangladesh_Pāla-Sena_nem messze Babu Indra 

Chandra Dāsa-Gupta házától, Āutśāhi, P. S. Taṅgibāḍī, Dacca District
602

 
 

4.1.11.6. Nṛ-varāha_Dalalpada, Rampal (Dacca), Bangladesh_Pāla-Sena_Rai Ramesa 

Chandra Guha Bahadur
603

 
 

4.1.11.7. Nṛ-varāha_Jhilli (Murshidabad), Nyugat-Bengal_Pāla-Sena_Museum of the 

Baṅgiya Sāhitya Parishad Calcutta
604

 
 

 

4.1.12. Andhra Pradesh 

4.1.12.1. Nṛ-varāha_Mukhalingam (Srikakulam), Andhra Pradesh_9. század közepe 

(Keleti Gaṅga)_Madhukeśvara templom
605

 

Andhra Pradesh Orissával határos részének, a Keleti Gaṅga királyok származási vidékének 

művészete Orissáéval mutat rokon vonásokat. Sri Mukhalingam a kaliṅgai Keleti Gaṅga 

királyok fővárosa volt, régi neve Kaliṅganagara. E területről több Varāha ábrázolás is ismert, 

melyek az orissai Varāha ábrázolások ikonográfiájának korai periódusát mutatják. A későbbi 

sajátos ikonográfiai jegyek – magas korona, nagy fülbevaló-karikák, lótusz-korongok a fej 

felett, kézenfogva vezetett Śrī Lakṣmī – itt még nem bukkannak fel. Ezzel szemben 

erőteljesebbek a Vadkan állati jegyei: a fej, a fülek jóval állatszerűbbek, a test robusztusabb, 

mint a későbbi Gaṅga művészetben. A Varāha négykarú, és kezeiben az attribútumok 

kiosztása megegyezik a későbbiekkel (v.ö. 4.1.10.1). A Varāha mindkét lábával a hanyatt 

fekvő nāga testén tapos (v.ö. 4.1.10.2). 

 

További ábrázolások: 

4.1.12.2. Nṛ-varāha_Mukhalingam (Srikakulam), Andhra Pradesh_9. század vége 

(Keleti Gaṅga)_Siṃhanātha templom
606
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606
 Donaldson, T. E. 1987:1364. Fotó: Donaldson, T. E. 1987:Fig. 3733 



250 

4.1.12.3. Nṛ-varāha_Mukhalingam (Srikakulam), Andhra Pradesh_9. század vége-10. sz. 

eleje (Keleti Gaṅga)_Madhukeśvara templom
607

 
 

4.1.12.4. Nṛ-varāha_Patancheru (Medak), Andhra 

Pradesh_Cālukya/Kākatīya_Hyderabad Archaeological Museum (No. 1803)
608

 
 

4.1.12.5. Nṛ-varāha_Nandi Kandi (Medak), Andhra 

Pradesh_Cālukya/Kākatīya_Rāmeśvara templom
609

 
 

4.1.12.6. Nṛ-varāha_Alaṁpūr (Mahabubnagar), Andhra 

Pradesh_Cālukya/Kākatīya_Brahmā templom
610

 
 

4.1.12.7. Nṛ-varāha_Andhra Pradesh_Cālukya/Kākatīya)_Hyderabad Archaeological 

Museum (No. 6072)
611

 
 

 

4.1.13. Punjab 

4.1.13.1. Nṛ-varāha_Agrohā, Punjab_9. század
612

 

Punjab területén nem jellemző a Varāha-ábrázolás jelenléte; mindössze ez az egy mű került a 

látókörömbe. Agroha ma Pakisztán területén található; a Vadkant ábrázoló sztélé az agrohai 

ásatások során került elő. Erősen sérült; a Varāha feje és egy kivétellel a karjai is részben 

vagy egészben hiányoznak, s Bhūdevī alakja is letörött. A Varāha dereka karcsú, alakja nőies. 

Négykarú; jobb alsó keze a csípőjén, jobb felső kezében gadā 'buzogány', jobb felső kezében 

cakra 'korong'. Ugyanezen a karján ült a Földistennő. Kilépő lába alatt összefonódott testű 

nāga-pár tartja a lótuszpárnát. A sztélé áttört: egy felül lótuszszirmokkal díszített ív 

előterében jelennek meg az alakok. Felül gandharvák, alul női kísérők egészítik ki a 

kompozíciót.  

 

4.1.14. Assam 

4.1.14.1. Nṛ-varāha_pontos származási helye ismeretlen, Assam_11. század_Assam State 

Museum Gauhati
613

 

Assamban csupán egyetlen önálló Varāha-ábrázolás van. Magassága 108 cm, anyaga feketés 

homokkő; erősen lekopott. A Varāha jobbra kilépő pózban áll (v.ö. 3.1.2.3, 3.1.2.7), s egy 
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nāgī kobrapalástján tapos. A Varāha négykarú, bal felső kezében gadā 'buzogány', a bal alsó 

csípőre téve, a jobb felső kar könyökén a Földistennő ül, a jobb alsó letörött. Bhūdevī añjalī-

mudrāban fordul a Vadkan felé.  

 

4.2. Yajña-varāha 

4.2.1. Uttar Pradesh 

4.2.1.1. Yajña-varāha_Varanasi, U. P._készítési ideje ismeretlen_Prayag Ghat
614

 

A benáreszi Prayag Ghaton álló Yajña-varāhára Rana S. B. Singh, a Banaras Hindu 

University professzora hívta fel a figyelmemet. Származási helye és készítési ideje ismeretlen, 

és azt sem lehet tudni, hogy honnan és hogyan került a Prayag Ghatra, ahol jelenleg csonkán 

és elhagyottan áll. Az egész szoborból csak a törzs maradt meg, az ábrázolások azonban arról 

is a felismerhetetlenségig lekoptak. A helyzetet tovább rontja, hogy az eredetileg valószínűleg 

vöröses homokkőből készült szobrot fehér festékkel lemeszelték, így jelenleg semmi esély 

arra, hogy az ábrázolásai alapján bármit is lehessen mondani róla. Inkább csak olyan 

szempontból érdekes, hogy jelzi: még a csaknem színtisztán śaiva Benáreszbe is, története 

során valamikor, valamiképpen eljutott a Vadkan kultusza. 
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 Fotó: saját felvétel 
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4.2.1.2. Yajña-varāha_eredete ismeretlen, U. P._készítési ideje ismeretlen_Allahabad 

Museum kertjében (No. 605)
615

 

Az allahabadi múzeum kertjében álló Yajña-varāhának mind a származási helye, mind a 

készítési ideje ismeretlen. Stílusa alapján a korát kb. a 11. századra tehetjük, és a Candella 

művészet alkotásának tarthatjuk. A viszonylag kisméretű alkotás nincs jó állapotban: mint 

sajnos számos Yajña-varāha ábrázolás esetében, a talapzat a rajta szokásosan ábrázolt kísérő 

alakokkal együtt elveszett, a lábak, az agyarak, az ormány, a farok letörtek, csak a törzs 

maradt meg. Ráadásul ennek a Varāhának a jobb oldala részben kidolgozatlan, részben erősen 

lekopott. Emiatt az ábrázolásai jószerével csak a bal oldalán vizsgálhatók. A Varāha hátán a 

gerincoszlop mezője üres, a nyakszirten viszont megtalálható a négyfülkés szentély, az ún. 

Viṣṇu-catuṣṭi, mely a szokásos módon, egy-egy fej formájában Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, 

Pradyumna és Aniruddha ábrázolását tartalmazza. A Varāha testén mindössze négy sávot 

alkotnak az ábrázolások. A felső két sort az álló Viṣṇu négykarú ábrázolásai töltik ki. A 

harmadik sorban a Tejtenger köpülésének jelenete kapott helyet, illetve a farok felé eső végén 

a sornak négy, feltartott karú (ūrdhva-bāhu) férfi figura, vélhetőleg jóga-pozícióban. A 

negyedik sorban a daśāvatāra ábrázolása látható. A Varāha nyakában lévő füzér álló 

alakjainak kiléte megállapíthatatlan. A fejtetőn nincs ábrázolás; a két pofán a fülek bejáratánál 

és az agyarak tövénél megszemélyesített áldozatok ábrázolása és repülő égi lények kaptak 

helyet. 
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4.2.1.3. Yajña-varāha_Dudhai (Lalitpur), U. P._10-11. század (Candella)_State Museum 

Lucknow (No. O.84)
616

 

A Dudhaiban fellelt thériomorf  Varāha ábrázolások közül ez az ún. "Baniyā kī Bārāt" 

Varāha; N. P. Joshi a 10–11. századra, Rangarajan a 11. századra datálja. A Vindhya-

hegységből származó homokkőből készült, mérete 135x68x107 cm. A múzeumi felirat szerint 

származási helye Jhansi, aminek oka a korábbi közigazgatási hovatartozás. 

A Vadkant lépő pozícióban ábrázolták. Hasa kivételével a testét ábrázolások borítják, öt 

körbefutó sorban. Hátán, a gerincoszlop mentén kinyílt lótuszt helyeztek el. Az első sávban 

fuvolán játszó alak, táncoló Gaṇeśa, a Hét Anya (sapta-mātṛkā), Vīrabhadra és a kilenc 

bolygó (nava-graha) kapott helyet: Rāhu és Ketu a nyak közelében láthatók. A második 

sorban Viṣṇu tíz álló, négykarú ábrázolása kapott helyet, melyek mindegyike más sorrendben 

tartja a négy attributumot (padma 'lótusz', śaṅkha 'csigakürt', cakra 'korong', gadā 

'buzogány'): ők Viṣṇu 24 formájának (caturviṃśati-mūrti) a tagjai; őket a tíz avatāra: Matsya, 

Kūrma, Varāha, Nṛsiṃha, Vāmana, Paraśurāma, Rāma, Kṛṣṇa, Buddha, Kalki követi; Kṛṣṇa 

Balarāma helyett jelenik meg, és kezeiben gadā, cakra, śaṅkha van, illetve jobb keze abhaya-

mudrāban. A harmadik sorban 10 ülő férfialak található, bal kezükben edény, jobb kezük 

félelemoszlató tartásban (abhaya-mudrā); utánuk ismét két álló Viṣṇu következik, 

tizenkettőre egészítve ki az álló Viṣṇuk sorát; majd ismét 13 ülő férfialak következik, az 

előbbiekkel azonosan ábrázolva. A negyedik sávban 9 férfialak jelenik meg, bal kezében 

kígyóval, jobb kezük abhaya-mudrāban; ez a 9 kígyókirályra (nava-nāga: Ananta, Vāsuki, 

Śeṣa, Padmanābha, Kambala, Śaṅkhapāla, Dhṛtarāṣṭra, Takṣaka, Kālīya) utalhat, bár az 

ábrázolásmód szokatlan; ezután ismét 4 ülő férfialak következik, baljában korsóval, jobbjuk 

abhaya-mudrāban; majd 6 férfialak következik fejdísszel, kezében korsóval; majd 8 bikafejű 

alak szarvakkal, a nyolc Vasu (aṣṭa-vasu: Āpa, Dhruva, Soma, Dhava, Anila, Anala, Pratyūṣa, 

Prabhāsa).617 Az ötödik sávban 12 ülő női figura látható, bal kezükben korsó, jobb kezük 

abhaya-mudrāban; utánuk kilenc, azonos módon ábrázolt férfialak következik. A Varāha 

nyakában díszes füzér alkot újabb, alakokkal díszített sávot, benne 27 férfialak ábrázolásával; 

egyesek közülük korsót vagy buzogányot (gadā) és botot (daṇḍa) tartanak, másik kezük 
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abhaya-mudrāban van, másoknak gadā és korsó van a kezükben. A füzér a nyakszirten nagy 

fonatban végződik. 

A Varāha lábainak felső részén két-két lófejű férfialak, valószínűleg a két Aśvinī-kumāra 

ábrázolása látható, alsó  részén két-két világtáj-őr (dikpāla) és három nőalak, a következő 

rendben: a jobb mellső lábon Yama, attribútumával, a bottal (daṇḍa), Varuṇa a hurokkal 

(pāśa) és egy nőalak; a bal mellső lábon Nirṛti karddal (khaḍga), egy démon (rākśasa) és egy 

férfialak; a jobb hátsó lábon Agni lándzsával (śakti), Indra villámjogarral (vajra) és egy 

nőalak; a bal hátsó lábon Īśāna a háromágú szigonnyal (triśūla), Vāyu elefántösztökével 

(aṅkuśa) és egy nőalak. A Varāha ormányán Sarasvatī ülő ábrázolása található, lábait a 

trónusra felhúzva (lalitāsana), kezében a lant (vīnā); agyarain egy-egy nőalak: a jobb agyaron 

Bhūdevī, a balon Chāyādevī; a fülek bejáratánál egy nő-, illetve egy férfialak található: a 

kétkarú nőalak a jobb fülön feltehetőleg az iṣṭā áldozat megtestesítője, míg férfi párja a bal 

fülön a pūrta áldozaté;618 homlokán Brahmā ábrázolása látható három arccal és négy karral, 

alatta három, szekéren utazó Āditya, feltehetőleg a kelő, delelő és lenyugvó nap – esetleg a 

három Veda (Ṛg-, Yajur- és Sāma-veda) – jelképei. Szokatlan módon a Vadkan nyelve ki van 

öltve, mintha a szövegeknek azt a részletét illusztrálná, amely a Varāha nyelvét a tűzhöz 

hasonlítja ("agni jihvā"); ez az egyetlen ilyen jellegű ábrázolás. A Varāha teste alatt a Śeṣa 

kígyó farka egy másik kígyó testével összecsavarodva látható, előtte a Śeṣa emberi felsőteste 

üdvözlő tartásban (namaskāra-mudrā). A kígyók teste nagy csomóban csavarodik össze. A 

Varāha bal oldalán, az ormány alatt bal kezében légycsapót tartó nőalak áll (talán Śrī 

Lakṣmī?), akinek jobbja a Varāha ormányát érinti. Furcsasága, hogy a jobb lába kicsi és fel 

van ékszerezve, miközben a bal nagy, széles, ékszer nélküli, inkább férfi lába; a jelenség 

magyarázatát nem ismerjük. 
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4.2.1.4. Yajña-varāha_Dudhai (Lalitpur), U. P._11. század (Candella)_A Brahmā 

templom közelében, egy dombon, az egykori Varāha templom talapzatán
619

 

Dudhai Lalitpurtól 25 km-re délre található. A település az indiai államok 1956-os 

átszervezéséig Közép-Indiához tartozott, tehát hagyományosan a közép-indiai kultúrkörhöz 

tartozik. A Candella korszakban nagyon fontos hely volt, amint azt az itteni templomromok és 

művészeti ábrázolások bizonyítják. Yaśovarman unokája, Devalabha felirata említi a hely 

birtoklását 1020–1040 között.  

Dudhai egy csaknem egy mérföld hosszan elnyúló, nagy víztározó, a Rāmsāgar északi oldalán 

húzódó hegygerincen fekszik, A. Cunningham 1882-ben két templomcsoportot fedezett fel itt: 

az egyiket a  falutól keletre a hegygerincen, a másikat nyugatra a dzsungelben; az első 

csoportban három, a másodikban további egy Yajña-varāha ábrázolásra bukkant. Az első 

kettő ma is a helyszínen látható, a harmadikat időközben ellopták, a negyedik a Lucknow-i 

múzeumba került (lásd 4.2.1.3).  

Az első Yajña-varāha a Brahmā templom közelében, az egykori szentély helyreállított 

talapzatán áll. Lábai letörtek, és a Földistennő alakja is hiányzik; a Varāha egykori saját 

talapzatából, melyen a további kísérő alakok kaphattak helyet, csak egy hosszúkás darab 

maradt meg a nāga fonatban tekeredő farkával és a Varāha bal hátsó lábával, s jelenleg a 
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Varāha előtt van keresztben lefektetve. Testén jelenleg hét, U alakban körbefutó sávban 

sorakoznak az ábrázolások; a hetedik, legalsó sor azonban már félig a has alatt lévén, nem 

vehető szemügyre. A gerincoszlop mentén nincs ábrázolás; körülötte rosszul kivehető alakok: 

mezítelen, pocakos, térdelő figurák, talán lófejjel, a kezükben levő tárgy kivehetetlen (talán 

bot vagy pálca); a túloldalon háromszorosan hajlott (tribhaṅga) testtartásban álló alakok, 

kezükben talán korsó. A második sorban kapott helyet a kilenc bolygóisten (navagraha), 

három alak üdvözlő tartásban, a tizenegy Gaṇeśa, a hét anya (sapta-mātṛkā), valamint 

Vīrabhadra.  A harmadik sávban Viṣṇu tíz avatārája látható; a Hal (Matsya) hátán a négy 

Veda megszemélyesített ábrázolása utazik. A másik oldalon a négykarú Viṣṇu tizenkét 

formája van elhelyezve egyenesen álló (samabhaṅga) pozícióban. Mindegyiknek a lábánál két 

apró figura: Viṣṇu egy-egy attributumának megszemélyesítője (āyudha-puruṣa) áll üdvözlő 

tartásban (añjalī-mudrāban). A negyedik sorban férfi és női figurák hosszú sora látható 

felhúzott lábakkal ülve (lalitāsana), egyik kezük félelemoszlató tartásban (abhaya-mudrā), a 

másikban vizeskorsót tartanak. Utánuk következik a nyolc Vasu (aṣṭa-vasu: Āpa, Dhruva, 

Soma, Dhava, Anila, Anala, Pratyūṣa, Prabhāsa), majd tizenhárom gandharva és a hét bölcs 

(sapta-ṛṣi), kezük abhaya-mudrāban, másik kezükben vizeskorsó; végül a tizenkét Āditya 

következik lalitāsanában; négykarúak, felső kezeikben lótuszt tartanak, alsó kezük abhaya-

mudrāban van, másikban vizeskorsót tartanak. A hatodik sávban női és férfi alakok ülnek 

lalitāsanában, bal kezükben vizeskorsóval. 

A Varāha hosszú ormányán elöl Sarasvatī  lalitāsanában ülő alakja látható, kezében a lanttal 

(vīnā).  Az agyarak feletti alakok erősen megrongálódtak, nem kivehetőek. A nyak körüli, 

lalitāsanában ülő férfialakok kétkarúak; egyik kezükben lótuszt, másikban vizeskorsót 

tartanak. A Varāha nyakszirtjén a nāgák farka fonatban tekeredik össze. Fején Brahmā 

ábrázolása kapott helyet: lótusztrónuson ül lalitāsanában. Négykarú, a felső kezeiben tartott 

tárgyak valószínűleg két áldozati kanál, a sruva és a sruk; a jobb alsó keze abhaya-mudrāban 

van, a másik kezében korsó (kamaṇḍalu). Brahmānak a Varāha nyakszirtje felé eső oldalán 

három Sūrya ábrázolása látható, mindegyik lótusztrónuson áll, és lótuszokat tart a kezeiben: a 

középső kinyílt virágokat, a szélsők bimbókat.  A három Sūrya a három Vedát – trayī vidyā, 

Ṛg, Yajus és Sāman – szimbolizálja, ami a  Viṣṇu-purāṇa egy szöveghelyén (II, 11, 7-11) 

alapul, amely azonosítja a Napot, Viṣṇut és a Vedákat. H. H. Wilson szerint szerint ez a 

miszticizmus részben a Vedak egyes sorainak – saiṣā trayyeva vidyā tapati 'az a három tudás 

(ti. a Vedák) ragyog' és ṛcas tapanti 'a himnuszok ragyognak' – félreértelmezéséből 

(szerintem inkább misztikus értelmezéséből) ered, valamint abból, hogy a vallási igazság 
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szimbólumaként a nap fényét alkalmazzák, mint például a Gāyatrī himnuszban, s mindehhez 

jönnek még a vaiṣṇava irányzat elképzelései.620 

  
 

  

4.2.1.5. Yajña-varāha_Dudhai (Lalitpur), U. P._11. század (Candella)_Dudhai is situ: a 

Rāmsāgar
 
 partján

621
  

A Brahmā templom alatt, a Rāmsāgar  partján áll Dudhai másik Yajña-varāhája. Jelenlegi 

helyén semmiféle kontextusa nincsen, de lehetséges, sőt valószínű, hogy eredetileg a néhány 

méterrel odébb lévő kis magaslaton lehetett a szentélye; annál is inkább, mert ott egy 

terebélyes fa alatt ma is áll egy épített talapzat. Ha ez így van, akkor ez a Varāha nemcsak 

közvetlenül a Rāmsāgar partján állt, de arra is tekintett (ahogy egyébként mai, kissé elveszett 

állapotában is). Védetlen helyzete méltatlan állapot ahhoz képest, hogy az egyik legépebben 

fennmaradt és ikonográfiailag az egyik legérdekesebb Madhya Pradesh-i Yajña-varāha 

ábrázolásról van szó; ugyanakkor nagy előnye az áldatlan helyzetnek, hogy feltételezhetően 

eredeti környezetében – értsd, a vízmedence közelében – vehető szemügyre. A Varāha a 

helyiek körében ma már nem vallási tisztelet tárgya, de létezéséről tudnak, jóllehet pontos 

kilétével nincsenek tisztában (itt is, mint másutt, Nandival tévesztik össze). 
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Dudhainak ez a Yajña-varāhája elhagyatottságában is nagyszerű alkotás. Méretei: magassága 

114 cm, hossza 165 cm, szélessége 81 cm; anyaga vörös homokkő. A Földet felemelő Vadkan 

számára a szilárd talajt, amelyen a lábát megveti, a föld talapzata, tartója és oszlopa, a Teknős 

(Kūrma) jelenti, ugyanaz, aki a Tejóceán köpülésekor a három világot összekötő világtengelyt 

vagy világhegyet jelképező Mandara-hegyet a hátán megtartja. Az ábrázoláson ez úgy jelenik 

meg, hogy a Teknős páncélja alkotja a szobor talapzatát. Elöl a Teknős fejét is ábrázolták 

egykor; ma már csak a nyaka van meg, az arca letörött. A talapzat két oldalán, a hullámos 

teknőchéj alatt vannak kifaragva a teknőc karmos lábai (más ábrázolások esetében is, bár 

kevésbé kidolgozott formában, találkozunk ezzel a megoldással). A Teknős hátán, tehát a 

talapzat felületén Viṣṇu attribútumai – baloldalt a śaṅkha 'csigakürt' és a cakra 'korong', 

jobboldalt a padma 'lótusz' és a gadā 'buzogány' – van kifaragva. Szokatlan módon a talapzat 

elülső oldalán, félkörívben Viṣṇu avatāráinak ábrázolása van elhelyezve: a sor baloldalt a 

Matsyával indul és jobboldalt Kalkival végződik. A teknős-talapzat hosszában, a Varāha lábai 

között a Śeṣa kígyó farka húzódik végig, azonban emberi felsőteste a sokfejű kobrataréjjal, 

mely rendszerint hódolatra összetett kezekkel jelenik meg a Varāha előtt, letörött, ma már 

nincs meg, viszont a Śeṣa-farok két oldalán, a Varāha mellső és hátsó lábai közelében két-két 

makarán utazó nőalak – nāgī – ábrázolása kapott helyett, kezükben korsóval. A makara ívelt 

teste, felhajló farka és hátra kunkorodó ormánya kényelmes utazó szerkezetet alkot, 

egyszersmind ornamentális, kör alakú keretbe foglalja az apró, ám nagy gonddal kidolgozott 

részletet.  

A Varāha testét, beleértve a hasát és a lábait is, ábrázolások borítják. A test ábrázolásai a 

szokásos módon U alakú, körbefutó sávokban helyezkednek el. A háton, a gerincoszlopon 

elhelyezett panel kavargó, lekopott és nehezen kivehető ábrázolásai hosszas vizsgálódás 

eredményeképpen azonosíthatók. Felül, a Vadkan nyakszirtje alatt, kör alakú mezőben Viṣṇu 

ábrázolása látható Lakṣmī társaságában, aki Viṣṇu bal térdén ül. Mindketten lalitāsanában 

ülnek, Viṣṇu gadāt tart a jobb kezében, Lakṣmī valószínűleg lótuszt. A kör alakó medalion 

alatti U alakú mező kavargásában Brahmā, Śiva és Viṣṇu ábrázolása vehető ki, más-más 

irányba fordulva (Brahmā észak, Śiva dél, Viṣṇu kelet felé). Az erani Yajña-varāha ábrázolási 

hagyománya (lásd 2.2.2.1), illetve a khajurahói mértékadó Candella művészeti konvenció 

(lásd 4.2.2.30) alapján feltételezhetjük, hogy a Viṣṇu-Lakṣmī kettős istensége Para 

Vāsudevaként, míg az alatta megjelenő Brahmā, Viṣṇu és Śiva Aniruddha, Pradyumna, illetve 

Saṃkarṣaṇa megfelelőjeként vagy manifesztációjaként értelmezhető. Az egész panel a 

teremtés vyūhákon keresztüli folyamatát ábrázolja, a megjelenítés kavargó és szövedékes 
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módja pedig a tapasztalati világnak a manifesztálatlanból való kiemelkedésére, formát 

öltésére utalhat. A gerinc-panel körüli első sávban lalitāsanában ülő, pocakos alakok 

sorakoznak, egyik kezük abhaya-mudrāban, másikban vizeskorsó. A harmadik sorban a 

négykarú Viṣṇu huszonnégy formájának (caturviṃśati-mūrtayaḥ) ábrázolása kapott helyett, 

lalitāsanában, az attribútumok rendjének változtatásával, ahogyan ezt a caturviṃśati 

ábrázolások esetében az ikonográfia előírja.622 A negyedik sorban ülő férfialakok egy része 

botot (daṇḍa) tart a kezében, másik keze abhaya-mudrāban van, míg egy másik részük lótuszt 

tart, szintén abhaya-mudrāban. Az ötödik sort a tizenkét Āditya nyitja meg; őket a szövegek 

Sūrya tizenkét formájaként tartják számon, ezért mindkét kezükben kinyílt lótuszt tartanak.623 

A sor többi tagja hosszú szárú lótuszt tart, ismét csak abhaya-mudrāban. A következő – 

hatodik – sorban folytatódik a lalitāsanában ülő, kétkarú, jobb kezüket abhaya-mudrāban 

tartó, másik kezükben vizeskorsót fogó férfialakok sora. A sort a Vadkan bal oldalán három, 

jobb oldalán négy, kör alakú medalion szakítja meg, bennük baloldalt (balról jobbra, 

sorrendben) hal, teknős és makara, jobboldalt hal, makara, teknős és makarán lovagló 

férfialak ábrázolásával. Ezek a Viṣṇu-purāṇa II. könyv 4. fejezete alapján, mely a lakott világ 

felépítését, a Jambudvīpa körül elterülő szigeteket és az őket karokként-körökként körülölelő 

tengereket beszéli el, a hét óceán vagy világtenger (sapta-samudra) – Kṣāra (sós vízű tenger), 

Ikṣu, Surā (bortenger), Ghṛta (vajtenger), Dadhi (joghurt-tenger), Kṣīra (tejtenger) és Jala 

(édesvízű tenger) – ábrázolásaként azonosíthatók.624 A hetedik sor lalitāsanában ülő, abhaya-

mudrāban és kezében lótusszal ábrázolt férfialakjai mellett tizenhat ülő Gaṇeśa látható. A 
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Govinda, Viṣṇu, Madhusūdana, Trivikrama, Vāmana, Śrīdhara, Hṛṣikeśa, Padmanābha, Dāmodara, Vāsudeva, 

Saṃkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Puruṣottama, Adhokṣaja, Narasiṃha, Acyuta, Upendra, Janārdana, Hari, 

Kṛṣṇa. Ezek együttes ábrázolása rendszerint álló pozícióban, egyenes tartásban (samabhaṅga) történik, bár 

éppen a Varāha ábrázolások testén nem ritka a lalitāsanában ülő caturviṃśati-sorozat. A huszonnégy Viṣṇu 

mind négykarú, s pusztán az attribútumoknak (cakra, śaṅkha, gadā, padma) a kezekben való elrendezésének 

sorrendje különbözteti meg őket. 

623
 A tizenkét (négykarú) Āditya és szokásos attribútumaik a következők: Dhātri (lótuszfüzér, korsó, lótusz, 

lótusz), Mitra (soma, háromágú szigony, lótusz, lótusz), Āryamān (kerék, kaumodakī , lótusz, lótusz), Rudra 

(olvasó, kerék, lótusz, lótusz), Varuṇa (kerék, hurok, lótusz, lótusz), Sūrya (korsó, olvasó, lótusz, lótusz), Bhaga 

(háromágú szigony, kerék, lótusz, lótusz), Vivasvan (háromágú szigony, füzér, lótusz, lótusz), Pūṣan (lótusz 

mind a négy kézben), Savitri (buzogány, kerék, lótusz, lótusz), Tvaṣṭri (áldozati kanál, homa-áldozat eszköze, 

lótusz, lótusz), Viṣṇu (kerék, lótusz háromszor). A Varāha-ábrázolásokon az Ādityák nem ritkán két karral 

jelennek meg; attribútumaik közül ilyenkor mindkét kezükben a lótuszokat tartják. Gupte, R. S. 1980 (1972):107 

624
 A hét óceán a purāṇikus kozmogónia szerves része. A földrajzi tényekhez nincs köze, hanem a világtojás 

(hiraṇya-garbha) vizes anyagának differenciálódását jelképezi (Agrawala, V. S. 1963b:26). 
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lalitāsanában ülő férfialakok sora a nyolcadik sávot is kitölti. A Varāha lábain, ismét csak ülő 

férfialakoktól körülvéve, a nyolc égtájőr (aṣṭa-dikpāla) ábrázolása látható, mindegyik lábon 

kettő-kettő.  

A Varāha ormányának alsó része letörött, de felette kivehető Sarasvatī lalitāsanában ülő 

alakja. A szemek alatt baloldalt Candra (abhaya-mudrā, lótusz), jobboldalt Sūrya (mindkét 

kezében lótusz) ábrázolása látható. Az agyar feletti részen jobboldalt női figura ül, a 

baloldalon a párja (szokás szerint férfi figura) hiányzik; ők rendesen az iṣṭā-pūrta szertartások 

megszemélyesítői. A fülek alatt, az agyarak tövénél kétoldalt ábrázolt férfialakok pedig a 

prāyanīya-udayanīya szertatásokat testesítik meg. A Varāha nyakát díszítő füzéren ezúttal 

huszonnyolc bölcs (ṛṣi) ül; a füzér mögött kígyók összecsavarodott teste övezi a Vadkan 

testét. A Varāha fejét a Brahmā, három Sūrya, a kilenc bolygóisten és a hét bölcs ábrázolása 

díszíti. Brahmā, s alatta a három napisten a középső medalionban, a bolygóistenek a körülötte 

lévő nyolc sziromban kaptak helyet (a kilencedik, a Nap mint Sūrya, adekvát módon középre 

került). Alattuk, a nyakszirten látható a hét bölcs abhaya-mudrāban, vizeskorsóval. 
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4.2.1.6. Yajña-varāha_Dudhai (Lalitpur), U. P._11. század (Candella)_Cāndpur mellett 

a Dhora vasútállomás közelében
625

 

Az A. Cunningham által "Bacchā Varāhá"-nak nevezett, Dudhaiból származó, 3-as számú 

Yajña-varāha H. Rangarajan elbeszélése szerint egy Chandpurhoz közeli vasútállomás 

területére került.  Mérete valóban kisebb, mint az előző két Vadkané – magassága 43 cm, 

hossza 36 cm, szélessége 38 cm – , tehát Cunningham joggal nevezte "gyerek Varāhá"-nak. 

Rangarajan leírása szerint testének ábrázolásai között szerepel a kilenc nāga, a hét óceán, a 

Tejóceán kiköpülésének jelenete, vidyādharák, és Viṣṇu huszonnégy formája; fején Brahmā, 

a szemek között Gāyatrī ábrázolása kapott helyet. 
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 Rangarajan, H. 1997:99-100. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Figs. 69–70  
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4.2.1.7. Yajña-varāha_Candpur (Lalitpur), U. P._i. sz. 1150 (Candella)_in situ, magas 

platformon
626

 

Candpur Dudhai és Deogarh között, Dudhaitól 11, Deogarhtól 10 km-re fekszik; korábban, 

Dudhai-hoz hasonlóan, a Central Provinces-hez tartozott, s csak 1956 óta Uttar Pradesh része. 

Kiterjedt, több részből álló Candella templomcsoport állt ezen a helyen. A Varāha 

szentélyéből ma már semmi sincs, a szobor az egykori, helyreállított jagatī-n van elhelyezve. 

Környezetében, a számos Nandi ábrázolásból ítélhetően, csupa śaiva szentély és templom 

maradványai találhatók. A Yajña-varāha keletkezése i. sz. 1150 (saṃvat 1207); erről a 

közelben talált felirat tájékoztat.  

A Varāha méretei: 185 cm magas, 165 cm hosszú, 88 cm széles, tájolása északi. A Dudhai 2. 

számú Varāhához hasonlóan Kūrma-talapzaton áll, s oldalt jól kivehetőek a hullámos 

teknőcpáncél alatt a karmos lábak. A Teknős feje szembenézetből látszik, csakúgy, mint 

felette a hétfejű kobratarajjal ékeskedő, kezeit añjalī-mudrāban összetevő Śeṣa ábrázolása. 

Szembenézetből baloldalt a Varāhával szembeforduló, térdeplő alak látható: nagyon furcsa, 

mintha össze nem tartozó elemekből lenne összetéve (miközben a térdeplő törzs előrehajol, a 

felsőtest derékszögben hátradől). Ezen a helyen rendesen a Garuḍa ábrázolását szokták 

elhelyezni; őrá utal a térdeplő pozíció, a hódoló kéztartás és a fejdísz is. Elképzelhetőnek 

tartom, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a szobor kettétörött, és a letört részt rosszul 

illesztették vissza; sajnos, bár javításra utaló jelek felfedezhetőek, a szobrot nagy foltokban 

borító, zuzmószerű gomba miatt biztos választ erre a kérdésre nem lehet kapni. A másik 

oldalon Bhūdevī álló alakja látható; feje letörött. A Varāha lábai között, a Teknős páncélján 

Viṣṇu négy fő attribútuma, a cakra, a gadā, a padma és a śaṅkha látható, a bal mellső lábtól 

kiindulva és az óramutató járása szerint haladva.  

A Varāha fejét, akárcsak a Dudhai 2. számú Vadkan esetében, füzérek díszítik, és a középső 

körben Brahmā ábrázolása látható. Mögötte a korábbi ábrázolásokról ismert, domb vagy púp 

alakú szentély a négy égtáj felé néző fülkékkel, mindegyikben egy-egy fej van: Vāsudeva, 

Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha. A Varāha hátán, a gerincoszlopon elhelyezett, U alakú 

mezőben ezúttal három kört látunk: a felső körben Viṣṇu jelenik meg lótusztrónuson gadāval 

és lótusszal, a középsőben Śiva, az alsóban pedig Brahmā a két áldozati kanállal (sruk, sruva). 

A három kör a létszférákat – bhūr, bhuvaḥ, svaḥ – jelképezi. Körülöttük az első sávban yoni 

talapzatokon álló liṅgák sorakoznak, szám szerint tizenhét, ami véleményem szerint kizárja 
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 Desai, K. 1973:80, Rangarajan, H. 1997:104–108, Shastri, H. 1922:13, Varmā, Ā. M. 1993:599. Fotó: 

Rangarajan, H. 1997:Figs. 79–84; saját felvételek 
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azt, hogy a Rudrákat szimbolizálnák (Rangarajan, H. 1997:106). Nézetem szerint inkább arról 

lehet szó, hogy a śaiva környezet miatt jelennek meg a Varāha testén a liṅgák, utalva talán 

Śivának a teremtésben betöltött szerepére, śaiva szemszögből nézve. A következő sort körben 

lalitāsanában ülő alakok töltik ki, jobb kezük a szokásos módon abhaya-mudrāban, a balban 

vizeskorsó. A bal oldalon tovább lefelé haladva, Bhairava, Vīrabhadra, a hét anya 

(saptamātṛkā) és Gaṇeśa látható; lejjebb a bolygóistenek (navagraha), majd a daśāvatāra; a 

következő sorban a Tejóceán köpülésének jelenete, a devák mögött Lakṣmīval; alattuk ṛṣik, 

mithuna-párok, devák, devīk és Bhairavák. A jobb oldalon fentről lefelé haladva Viṣṇu 

tizenkét formája; attribútumaik jól kivehetőek, így ezek alapján azonosítani is lehet kilétüket: 

az Agni-purāṇa listája alapján, jobbról balra Trivikrama (attribútumai a jobb alsó kéztől az 

óramutató járása szerint haladva padma=P, gadā=G, cakra=C, śaṅkha=S), Śrīdhara (PCGS), 

Upendra (SGCP), Dāmodara (PSGC), Janārdana (PCSG), Vāmana (SCGP), Trivikrama 

(PGCS), Adhokṣaja (PGSC), Padmanābha (SPCG), Acyuta (GPCS), Hṛṣikeśa (GCPS) és 

Nārāyaṇa (SPGC).627 Továbbra is a jobb oldalon, eggyel lejjebbi sorban Bhairavák láthatók, 

szám szerint tizenkilenc, mindkét kezükben triśūlával. Nem kizárt, hogy a nagyszámú 

Bhairava jelenlétére – a liṅgákhoz hasonlóan – a śaiva környezet ad magyarázatot. Lejjebb a 

dvādaśa Sūrya következik, mindkét kezükben kinyílt lótuszokkal, majd mellettük a bikafejű 

aṣṭavasu; egy sorral lejjebb ṛṣik, majd még lejjebb kilenc folyóistennő, mindkét kezükben 

vizeskorsóval. Hátul, a Varāha farka tövén kīrtimukha 'dicsőség arca', démonarc, ornamentális 

motívum ábrázolása látható. A Vadkan lábain, mint rendesen, két-két világtájőr ábrázolása 

van elhelyezve, férfi és nőalakok között.  
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 Gupte, R. S. 1980 (1972):95 
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4.2.2. Madhya Pradesh és Chhattisgarh  

Sagar 

4.2.2.1. Yajña-varāha_Khurai (Sagar), M. P._12-13. század (Paramāra)_Sagar City 

Museum, (No. 138)
628

 

Ez a Varāha azok közé az ábrázolások közé tartozik, amelyekből csak a törzs és a fej maradt 

fenn, s az is nagyon rossz állapotban. Legfeltűnőbb jegye a két oldalán megjelenő nagyméretű 

medalion, amely a Paramāra művészet körébe tartozó Varāhákon a világfát, a kozmikus fát 

jeleníti meg. A testen – a gerincoszlopon és a Varāha oldalán felkúszó lótuszszár végén nyíló 

virágban – egykor megfaragott ikonográfiai elemek, közöttük a nyakszirten szokásosan 

megjelenő, négy égtáj felé néző (catur-mukha) szentély, elpusztultak. Más ábrázolások 

alapján arra következtethetünk, hogy a lótuszkehelyben egykor Brahmā ábrázolása lehetett. A 

hát középső mezőjében nyomokban a létszférák (lokák) ábrázolását vélhetjük felfedezni. Ettől 

lefelé, öt sávban sorakoznak az ábrázolások a testen, erősen lekopott állapotban.  

  

4.2.2.2. Yajña-varāha_Hurā-Rāhatgaḍh (Sagar), M. P._11. század (Candella)_Sagar 

City Museum (No. 72)
629

 

A sagari City Museum kertjében "nāg-puruṣ" ("kígyó-ember") felirattal kiállított tárgyat 

magam azonosítottam Yajña-varāha ábrázolás talapzataként. (A sok csonka, talapzat nélküli 

Varāha mellett ez az egyetlen olyan eset, amikor Yajña-varāha nélküli talapzattal 

találkoztam.) A 11. századi Candella alkotásból a Teknős talapzat maradt meg. A Teknős 

Kaśyapa, a világegyetem hordozója, maga is az ősi teremtők közé tartozik, így nagyon is 

helyénvaló, hogy ő szolgál a Földet felemelő Vadkan szilárd támaszául, ahol az a kozmikus 

óceánban a lábát megvetheti. Kaśyapa karmos lábai oldalt, a hullámos teknőcpáncél alatt 

látszanak (jobboldalt az egyik láb erősen lekopott, a talapzat hátsó része pedig letörött.) Elöl, 
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 Fotó: saját felvételek 

629
 Fotó: saját felvételek. 
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Kaśyapa magasra emelt feje fölött a Śeṣa kígyó hódol üdvözlésre összetett kezekkel (añjalī-

mudrāban), hétfejű kobratarajával ékesen. Farka végighúzódik a talapzat-teknőchéj 

hosszában, eredetileg a Varāha lábai között, ahogyan azt más ábrázolások esetében is 

megfigyelhetjük. A Śeṣától balra Bhūdevī ábrázolása látható; a Kaśyapa páncélján áll, feje és 

bal karja letörött. Bal kezével nyilván a Varāha bal agyarába kapaszkodott; teste erőtlennek, 

magatehetetlennek látszik. A Śeṣa jobb oldalán Garuḍa térdeplő alakja látható, aki összetett 

kezekkel fordult a Varāha felé. A talapzaton a Varāha két mellső és bal hátsó patája is 

megmaradt. Baloldalt, a mellső patán – és részben a hátsón is – makarán lovagló pár: az 

Óceán királya (samudra-rāja) és felesége látható. A talapzat, a mellékalakok és a paták 

méretéből ítélve, a Varāha a közepes méretű darabok közé tartozhatott. 
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Sehore 

4.2.2.3. Yajña-varāha_Samasgarh (Sehore), M. P._13. század (Paramāra)_Birla 

Museum Bhopal 
 
(Acc. No. 94)

630
 

A szobor mérete 138x53x55 cm, anyaga vörös homokkő. Keletkezési idejét K. D. Bajpai a 9–

10. századra, H. Rangarajan a 13. századra teszi. Testét tíz körbefutó sávban borítják az 

istenségek ábrázolásai. A Vadkan hátán, a gerincoszlopon négy oldalán fülkékkel ellátott 

(caturmukha)  szentély látható, a fülkék mindegyikében meditációs ülésben (yogāsana) 

ábrázolt, négykarú istenséggel. Az első sávban hét ülő, kétkarú férfialak látható, egyik 

kezükben vizeskorsóval, másik kezük félelemoszlató tartásban (abhaya-mudrā). A második 

sávban kilenc kétkarú férfi figura ül a trónusára felhúzott lábbal (lalitāsana), jobb kezük 

abhaya-mudrāban, bal kezükben korsó. A harmadik sávban tizenegy, az előbbiekkel azonos 

módon ábrázolt férfialak látható, a számukból ítélve valószínűleg a tizenegy Rudra (ekādaśa 

rudra) ábrázolása lehet. A negyedik sávban tizenöt, lalitāsanában ülő férfialak kapott helyet; 

közülük tizenkettő lótuszokat tart a kezében, ők a tizenkét Āditya. Az ötödik sávban 

tizennyolc négykarú, lalitāsanában ülő Viṣṇu-ábrázolás található, kezükben śaṅkha 

'csigakürt', cakra 'korong', gadā 'buzogány' és padma 'lótusz', különböző sorrendben 

elrendezve. A hatodik sávban, ismét csak lalitāsanában, a huszonnégy Bhairava kétkarú 

ábrázolása kapott helyett, jobb kezükben karddal, bal kezükben vizeskorsóval. Baloldalt 

Viṣṇu tíz megtestesülése (daśāvatāra) látható, majd ismét öt kétkarú férfialak következik 

lalitāsanában. A nyolcadik sorban jobboldalt a Tejóceán köpülésének (samudra-manthana) 

ábrázolása kapott helyet, baloldalt a kilenc bolygóisten (nava-graha) látható. A Tejóceán 

köpülésének jelenetében jobboldalt egy démon (asura) látható, amint a Vāsuki kígyó fejét 

tartja, tőle balra a Mandara hegy mint köpülőfa, tovább balra pedig a Vāsuki farkát húzó 

tizenhárom isten (deva). A túlodalon, a Varāha farka mellett Rāhu és Ketu ábrázolása látható, 

őket követi a többi bolygóisten, majd ugyanebben a sorban a hét bölcs (sapta-ṛṣi) ábrázolása 

látható, jellemző módon feltűzött hajjal (jaṭā-mukuṭa) és szakállal; lalitāsanában ülnek, egyik 

kezük abhaya-mudrāban, másik kezükben vizeskorsó. A kilencedik sávban jobboldalt a hét 

anya (sapta-mātṛkā) és az ő társaságukban rendszerint megjelenő Gaṇeśa ábrázolása van 

elhelyezve. Az anyaistennőket ülve, mindkét kezükben vizeskorsóval ábrázolták. A Vadkan 

bal oldalán, a faroktól kiindulva tizenegy Gaṇeśa lalitāsanában ülő alakja sorakozik, majd két 
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 Bajpai, K. D. and Rao, M. 1975:4, Rangarajan, H. 1997:125-128.  Fotó: Bajpai, K. D. and Rao, M. 1975:Plate 

4, Rangarajan, H. 1997:Fig. 107-109; saját felvételek. Megjegyzendő, hogy a katalógusban jelzett akvizíciós 

számtól eltérően a műtárgy a kiállításban a 83-as számot viseli. 
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férfi alak következik. A tizedik sávban jobboldalt öt, baloldalt két férfialak található, 

mindegyik kétkarú, kezükben gadā és vizeskorsó. 

A Varāha nyakában szokásosan ábrázolt füzér van, mely Viṣṇu erdei virágokból font 

füzérjével (vanamālā) azonos, de a rajta megjelenített ábrázolások tekintetében eltér a 

megszokottól. Két sorban sorakoznak rajta az alakok: az egyik sorban hatvannégy, feltűzött 

hajjal, frontálisan ábrázolt arc, a másik sorban huszonnégy gandharva (égi zenész), repülő 

pózban megjelenítve, kezükben hosszú fúvós hangszerrel (a repülés megjelenítése, mint 

mindig az indiai művészetben, a hátrafelé behajlított és felemelt lábak révén történik).  

A Varāha ormánya és a jobboldali agyar letörött, mint ahogy a lábak is; szintúgy hiányzik a 

Földistennő ábrázolása, csupán egy virág a jobboldali agyarnál utal arra, hogy eredetileg itt 

lehetett a helye. Az agyarak tövénél a prāyaṇīya és az udayanīya szertartás megszemélyesített 

alakjai láthatók;631 kezük abhaya-mudrāban, illetve a csípőjükön van. A fülek bejáratánál, 

szokásos módon – például a Lucknow-i múzeumban őrzött, Dudhai-ból származó thériomorf  

Varāha esetében –, az iṣṭā és a pūrta áldozat (dharma) megszemélyesített alakjai találhatók.  

Fontos ábrázolási sajátosság a Varāha farkától jobbra megjelenő kör alakú medalion, melyben 

a világfa ábrázolása látható. A világfa vagy életfa (aśvattha) megjelenítése a Yajña-varāha 

testén a Paramāra művészet jellemzője, s más korabeli ábrázolásokon, többek között az ujjaini 

Vikram University Museumban őrzött darabokon is megtalálható. Ez a mozzanat is arra utal, 

hogy a mű korának meghatározásakor inkább a későbbi keletkezés valószínűsíthető. 
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 A prāyaṇīya és az udayanīya szertartást a Yajña-varāha leírásai a Vadkan agyaraihoz hasonlítják, vö. 
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Vidisha 

4.2.2.4. Yajña-varāha_Badoh (Vidisha), M. P._9. század (Pratihāra)_Gurjari Mahal 

Central Archaeological Museum Gwalior (No. 108)
632

 

Badoh-ot és ikerfaluját, Patharit egy nagy kiterjedésű víztározó választja el egymástól. A 

falvakban és a környékükön található, az 5–11. század közötti időszakra datált építészeti és 

szobrászati emlékek bizonyítják, hogy egykor fontos hely volt. Bár története kevéssé van 

feltárva, annyit lehet tudni, hogy a középkorban a Pratihāra, majd a Rāṣṭrakūṭa dinasztia 

uralma alatt állt. A tótól északra található, a 8–10. században épült szentélyegyüttesben Viṣṇu 

különböző avatāráit tisztelték. A szentélyek első részletes leírását A. Cunningham készítette; 

a Varāha avatārának szentelt templom Cunningham leírásában B jelet visel. A szentélyek 

keletkezési korára esik a Pratihāra-dinasztia híres és nagyhatalmú uralkodója, I. Mihira Bhoja 

(836–885) uralkodása, aki Ādivarāha néven is ismert, s akinek ezüst pénzei előoldalukon a 

Śrīmad Ādivarāha feliratot, hátoldalukon az Udayagiri Varāha ábrázolását viselték. 

A Varāha szentély szobra, melyet ma a gwaliori múzeum őriz, a 9. századra datálható, tehát 

nem lehetetlen, hogy Mihira Bhoja uralkodása idején készült. A szobor talapzat nélkül 155 cm 

maga, 177 cm hosszú és 66 cm széles; a talapzat négyszögletes és 25 cm magas. Anyaga 

rózsaszínes homokkő.  

Szembenézetből azonnal feltűnik a mellékalakok hiánya: a Vadkan lába közt a Śeṣa feje 

letörött, csak a talapzat hosszában húzódó farka maradt meg; a Földistennő kisméretű figurája 

jobboldalt a Vadkan agyaráról csügg alá, és teljes mértékben rátapad annak testére; Teknős 

talapzat nincsen, hanem helyette egyszerű négyszögletes talapzat, melyet elöl és kétoldalt 

domborműves ábrázolások: a Kṛṣṇa-történet jeleneti díszítenek. Ez annál különösebb, mivel 
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H. Rangarajan légycsapót tartó nāgáról és Garuḍáról számol be a Varāha előterében, a 

talapzat elülső részén.633 Sajnos ma már ezek nincsenek a helyükön.634  

A Varāha ormányán Sarasvatī ülő ábrázolása látható, kezében vīnāval. A Varāha ormányán, 

kinyílt lótusz-rozetta felett Gāyatrī meditációs ülésben (yogāsana) ülő alakja kapott helyet, 

kezében lótusszal. Felette közös szárról elágazó lótuszvirág-kelyhekben három Brahmā ül; a 

négyfejű ábrázolás helyett, ahol a negyedik, hátsó fej vizuálisan nem ragadható meg, Brahmāt 

a Varāha fején gyakran így, három különálló alakként jelenítik meg, utalva – mint azt más 

esetekben is említettem – a Yajña-varāha epithetonjára ("Brahma-śīrṣa"). A három Brahmā 

fölé hétfejű kobrapalást borul. A szemek fölött itt is Sūrya és Candra alakja látható; az 

agyarak tövénél a prāyaṇīya és udayanīya szertartásokat megszemélyesítő férfialakok 

jelennek meg abhaya-mudrāban, vizeskorsóval. A fülek bejáratához az Aśvini-kumārák 

kerültek abhaya-mudrāban, vizeskorsóval. 

A Varāha hátán, a gerincoszlop mentén nyújtott levél alakú mezőben a létszférák vagy 

világok (lokák) ábrázolása látható; a nyaktól hátrafelé haladva az ég vagy felső világ (svaḥ), a 

levegő vagy középső világ (bhuvaḥ), a föld (bhū) és az alvilág (pātāla). Az ég, a levegő és a 

föld szféráját egy-egy kör alakú medalion ábrázolja, melyeket a világ felépítéséről alkotott ind 

elképzelés szerint koncentrikus gyűrűk – szárazföldek és tengerek váltakozó körei – építenek 

fel. A vizek a bennük úszó halakról ismerhetők fel. A svargalokát, a bhuvarlokát és a 

bhūlokát egyaránt egy-egy istenpár uralja, akik a körök közepében láthatók. A körök közötti, 

nagyjából háromszög alakú mezőkben is egy-egy istenség látható: baloldalt az ég és a levegő 

között Viṣṇu, a levegő és a föld között Brahmāṇī, a jobb oldalon az ég és a levegő között 

Lakṣmī, a levegő és a föld között Brahmā, vélhetőleg mivel Viṣṇu három lépésével kilépte-

birtokba vette, azaz megteremtette a világokat, és lépéseinek legmagasabb pontja az égben 

van; Brahmā pedig a világot teremtő aktus véghezvívője. Mintegy a szférák felett uralkodván, 

a Varāha nyakszirtjén, közvetlenül a svargaloka felett Viṣṇu és Lakṣmī ábrázolása kapott 
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Hallatlanul érdekes kutatásom során minduntalan felmerült a gondolat: megbecsültség híján vajon mi marad 

mindebből az utókorra? 
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helyet. A "gerinc-mező" másik végén, a bhūloka alatti háromszögben a Śeṣa ábrázolása 

látható, aki az alvilágot (pātāla) reprezentálja. 

A Varāha testén a következő sávot körben ülő istenalakok töltik ki, kezükben részben gadā 

'buzogány' és vizeskorsó vagy triśūla 'háromágú szigony' és vizeskorsó. Jobboldalt a 

következő sorban tizenkét négykarú Viṣṇu kapott helyet lalitāsanában; kezükben śaṅkha 

'csigakürt', cakra  'korong', gadā  'buzogány' és padma  'lótusz', különböző sorrendben 

elrendezve. Egy sorral lejjebb az avatārák ábrázolása látható: a sor a nyaknál a Hallal és a 

Teknőssel kezdődik; a Hal a négy Vedát megszemélyesítő alakokat viszi a hátán, ennek 

tetejére került a Teknős figurája. Az ötödik sávban a tizenegy Rudra (ekādaśa rudra) ülő 

ábrázolása következik női párjukkal együtt, kezükben háromágú szigony, másik kezük 

abhaya-mudrāban. A tizenegy Rudra felsorolása a különböző szövegekben nem azonos; a 

Bhāgavata-purāṇa III, 12, 12-13635 listája a következő neveket tartalmazza: Manyu, Manu, 

Mahinasa, Mahān, Śiva, Ṛtudhvaja, Ugraretas, Bhava, Kāla, Vāmadeva, Dhṛtavrata, 

feleségeik: Dhī, Vṛtti, Uśanā, Umā, Niyutsarpi, Ilā, Ambikā, Irāvatī, Sudhā, Dīkṣā, Rudrāṇī. A 

Viśvakarma-śilpa, amely a tizenegy Rudra részletes ikonográfiai leírását közli, ettől teljesen 

eltérő listát közöl; a kettőnek egyetlen közös eleme sincs, ám ez utóbbi későbbi keletkezésű, 

mint a szóban forgó Varāha-ábrázolás, s ez egyben a jóval egyszerűbb ikonográfiai 

megjelenítés magyarázata is. A következő sorban a tizenkét Āditya látható, a későbbi 

ikonográfiai leírásokhoz képest (lásd fentebb) szintén egyszerűbben megjelenítve: 

törökülésben (vīrāsana) ülnek, mindkét kezükben lótuszt tartanak, és mellettük a 

napszekerüket húzó ló látható. Alattuk a kilenc bolygóisten (navagraha) következik a 

feleségével, balról jobbra: Sūrya, Candra, Maṅgala (Mars), Budha (Merkur), Bṛhaspati 

(Jupiter), Śukra (Vénusz), Śani (Szaturnusz), Rahu és Ketu (a nap- és a holdpálya 

csomópontjainak megszemélyesítői az északi, illetve a déli éggömbön; asurákként, 

pontosabban démon fejekként ábrázolják őket). Ugyanebben a sorban hátrafelé az 

anyaistennők láthatók, ezúttal nyolcan (aṣṭamātṛkā); a sort, miként rendszerint, Gaṇeśa zárja 

feleségével. A következő sorban kardot és vizeskorsót tartó férfialakok ülnek feleségeik 

társaságában. Még mindig a jobb oldalon, alul a hason az óceánok királyainak (samudra-rāja) 

makarán utazó alakjai kaptak helyet. A bal oldalon az alakok jóval kopottabbak, nehezebben 

kivehetőek, és emiatt pontos kilétük sem álapítható meg. Eleve elnagyoltabbnak is tűnik 

ennek az oldalnak a kivitelezése. Felül megint csak kardot és vizeskorsót tartó férfialakok 

láthatók. A szakállas, lótuszt és vizeskorsót tartó ṛṣik sora után négykarú férfiak sora 
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következik lalitāsanában; kezeikben lótusz, vizeskorsó és buzogány vagy bot, jobb kezük 

félelemoszlató tartásban. Lejjebb vizeskorsót és kardot tartó férfialakok sora, még lejjebb 

háromágú szigonyt és kígyót tartó alakok, majd mithuna-párok, leglejjebb nāgák 

következnek. Érdekes megfigyelni, hogy ennek a Varāhának az ábrázolásai között feltűnően 

sok az olyan, ahol az illető istenség vagy egyéb mitológiai alak a női párjával jelenik meg, 

ellentétben más ábrázolásokkal, ahol szinte csakis férfi alakok kerültek a Vadkan testére. A 

Varāha lábaira ezúttal nem az égtájőrök ábrázolása került, hanem táncot járó nők és férfiak 

ábrázolása; a nőalakok között állatfejű – pl. bika, ló és vadkanfejű – ábrázolások is vannak. A 

paták réséből apró kígyók bújnak elő.A talapzaton körben Viṣṇu-Kṛṣṇa-Nārāyaṇa történetei 

vannak kifaragva. Elöl középen Viṣṇu látható a Garuḍa hátán, mellette kétoldalt hódoló hívek. 

A bal oldali képsor a két teremtés közötti éjszakában a Végtelenség kígyóján fekvő Nārāyaṇa-

Viṣṇu (Anantaśayaṇa Viṣṇu) ábrázolásával kezdődik, ahol Ananta-Śeṣa a teremtés alapját 

jelképezi, s fenntartja a Legfelső Lényt az ősvizek felszínén. Társaságában Bhūdevī és a lábát 

masszírozó Lakṣmī jelennek meg. Ezután Kṛṣṇa életének epizódjai (Kṛṣṇa-līlā) következnek: 

Kṛṣṇa Pūtanā emlőjéből szopva megöli a démont (Pūtanā-vadha); Balarāma megöli a 

Dhenukā szamárdémont (Dhenukā-vadha); Kṛṣṇa megöli Ariṣṭa bikadémont (Ariṣṭa-vadha); 

Kṛṣṇa felemeli a Govardhana hegyet; Kṛṣṇa megöli az Akrūra démont (Akrūra-vadha); 

Yaśoda szoptatja a gyermek Kṛṣṇát; majd a palota életéből vett jelenetek zárják a sort. Mindez 

adekvát módon került a talapzaton elhelyezésre, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 

kifejezze Viṣṇu-Kṛṣṇa-Nārāyaṇa mint teremtő Legfelső Lény azonosságát, s alapvető 

azonosságát a teremtés alapját jelentő Ananta-Śeṣával, akivel Kṛṣṇa a Bhagavad-gītāban (X, 

29) azonosnak mondja magát ("A  kígyódémonok között Ananta ... én vagyok");636 akinek 

gyűrűin Viṣṇu-Nārāyaṇa az ősvizeken pihen, s akinek megtestesülése fivére, Balarāma. A 

teremtés alapjainál járunk tehát, a Varāha testén bejárjuk a teremtett világot, majd a Varāha 

fején eljutunk a teremtő Legfőbb Úrhoz, Viṣṇuhoz, aki Brahmā közbejöttével megteremti a 

világokat, amelyeket a Varāha gerince mentén szemlélhetünk meg, hiszen Varāha-Viṣṇu az, 

aki "elviszi a hátán a világokat", azaz fenntartja, védelmezi azokat. 
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4.2.2.5. Yajña-varāha_pontos származási helye nem ismert (Vidisha), M. P._(kb. 11–12. 

század)_Archaeological museum Vidisha
637

 

Ismét egy erősen töredékes Varāha-ábrázolás. A fej nagy része is letörött, de a nyakszirten 

megmaradt az a púpszerű szentély, mely a Saumya Puruṣára (Vāsudeva) és manifesztációira 

utaló fejeket tartalmaz a világtájak felé tekintő fülkéiben. A jobboldali fej előtt egy félig 

kifeslett lótuszbimbó is megmaradt, amelynek szára valahonnan lentről, a talapzatról 

indulhatott. Ugyanitt látható egy darabja a fejet egykor díszítő füzérnek is.  

Csonkasága ellenére ez a Yajña-varāha is igen érdekes ikonográfiai jegyeket hordoz. A hátán, 

a gerincoszlop mentén, a nyakban viselt széles füzér mögött közvetlenül U alakú mező 

következik, benne a négykarú Viṣṇu ábrázolásával. Az ilyenkor leggyakrabban szokásos 

módon egyenes tartásban (samabhaṅga) áll, fején magas fejdísz (kirīṭa-mukuṭa), kezeiben 

(jobboldalt alulról az óramutató járása szerint haladva) padma 'lótusz', gadā 'buzogány', cakra 

'kerék', śaṅkha 'csigakürt'. Lehetséges, mivel elmosódott a tárgy, hogy a jobb alsó kézben nem 

attribútum van, hanem kegyosztó tartásban (varada-mudrā) ábrázolták. A keretet adó sávban 

huszonhárom, meditációs ülésben (yogāsana) ábrázolt pocakos férfialak sorakozik; 

kéztartásuk és/vagy attribútumaik nem kivehetőek. Biztosra vehető mindazonáltal, hogy a 
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huszonnégy Viṣṇu-forma ábrázolásáról van szó, akik közül a legfőbb, maga Viṣṇu, középen 

került elhelyezésre. A huszonnégy Viṣṇut tartalmazó U alakú mezőhöz alul levél alakú mező 

csatlakozik, melynek felső sávjában három istenség: Brahmā, Śiva és Viṣṇu álló ábrázolása 

látható; Brahmā kezében hosszú szárú lótusszal, Śiva triśūlával, Viṣṇu tribhaṅga 

'háromszorosan hajlott' testtartásban a cakrával. Az alattuk következő sávban hátasállataik 

(vāhana) láthatók, mindegyik istenség alatt a hozzá tartozó: baloldalt Brahmā hordozója, a 

vadlúd (haṃsa), középen Śiva hátasállata, a Nandi bika, jobboldalt pedig Viṣṇu madara, a 

Garuḍa féltérdre ereszkedve, kiterjesztett szárnyakkal, ahogyan az a korai (Gupta-kori) 

ábrázolásokon szokásos. Az alsó részben középen, hangsúlyos helyen és méretben, Śiva 

phallikus szimbóluma, a liṅga kapott helyet. A śaiva motívumok szerepeltetése a chandpuri 

Varāhára emlékeztet, ahol ez a śaiva környezetnek volt betudható; talán hasonló kontextusban 

állhatott eredetileg ez a Varāha ábrázolás is. 

A Varāha nyakfüzérén, eddig szintén nem tapasztalt módon, repülő égi lények (vidyādhara) 

hosszú sora látható, akik a fent középen elhelyezett Viṣṇu felé tartanak, s feltartott kezükben 

hosszú virágfüzért hordoznak, melyet nyilván az istenségnek szánnak. A repülő égi lények 

társasága Viṣṇu égi lakhelyére utal. A Varāha testének bal oldalán felül a hét anyaistennő 

ábrázolása látható, lejjebb Viṣṇu tíz avatārája, melyek közül a Matsya és a Kūrma pompás 

lótusz-kehelyben jelenik meg; még lejjebb lalitāsanában ülő férfi alakok sora, jobb kezük 

abhaya-mudrāban, bal kezükben bot, ezen vagy e mellett gyűrű alakú tárgy, még lejjebb 

újabb mātṛkāk (yoginīk?) sora; hátul, a farok felé szentély látható, vélhetőleg remetelak 

(āśrama) ábrázolása. A Varāha jobb oldalán felül ismét mātṛkāk, lejjebb a bolygóistenségek 

(navagraha), még lejjebb nāgák, megint lejjebb a nyolc Vasu, alattuk repülő égi lények 

(vidyādhara) azonosíthatók. 
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Az ábrázolási sajátosságok alapján úgy vélem, hogy inkább a Kalacuri művészeti 

hagyományhoz tartozó ábrázolásról van szó, melynek hozzávetőleges keletkezési kora a 11–

12. századra tehető. Az ábrázolási sajátosságok ezen felül nemcsak egy esetleges śaiva 

kontextusra utalhatnak, hanem szinkretisztikus vallási tendenciák, valamint tantrikus (yoginī) 

kultusz jelenlétére is. 

  

 

4.2.2.6. Yajña-varāha_pontos származási helye nem ismert (Vidisha), M. P._(kb. 11–12. 

század) _Archaeological Museum Vidisha
638

 

A vidisha-i régészeti múzeum kertjében látható kisebbik Yajña-varāha stiláris tekintetben a 

belső udvarban elhelyezett darab rokona. Ez is csonka, de legalább a feje részben megvan. 

Feje tetejét kinyílt lótusz, füzérek és szalagok díszítik. A füzér alkotta körön belülre Brahmā 
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ábrázolása került. Pofáján helyet kaptak a szemek alatt, az agyarak tövénél és a fülek 

bejáratánál szokásos ábrázolások; ezek a bal oldalon maradtak épek, a jobb oldalon részben 

letörtek, részben megrongálódtak és felismerhetetlenné váltak. A Varāha hátán itt is látható a 

púpszerű szentély, mely a Saumya Puruṣa (Vāsudeva) és manifesztációi négy világtáj felé 

tekintő ábrázolását (fejeit) tartalmazza. A szentélyhez a bal oldali ábrázolás alatt kibomló 

lótuszvirág szára és egy vele összefonódott kígyó kúszik fel; a kígyó háromfejű kobrataraja 

ugyancsak a balodali fej fölémagasodik védelmezőleg. A Varāha gerincoszlopán levő, U alkú 

mezőben Viṣṇu és Lakṣmī ábrázolása látható (Lakṣmī-Nārāyaṇa). A test ábrázolásai között 

eddig nem látott elem a jobboldalt, felülről a hatodik sávban, kör alakú mezőben elhelyezett 

skorpió, melynek funkciója nem ismert, hacsak nem itt is az erani Yajña-varāha esetében 

ismertetett kedvező csillagászati konstelláció megörökítéséről van szó. Felette kaptak helyet 

az avatārák ábrázolásai, melyeknek érdekessége, hogy ezúttal nemcsak a Matsya, hanem a 

Kūrma is hordozza a négy Veda megszemélyesített alakját. Baloldalt ugyanezen a helyen, kör 

alakú mezőben az egyik loka ábrázolása jelenik meg, de nem világos, hogy melyiké.  

Ábrázolási sajátosságai alapján úgy vélem, hogy ez a Yajña-varāha a Kalacuri művészeti 

hagyományhoz tartozik, s kb. a 11-12. századra datálható. 

  

4.2.2.7. Yajña-varāha_Sunari (Tehsil Ganj Basoda, Vidisha District), M. P._10. század 

(Paramāra)_ Archaeological Museum Vidisha
639

 

Ez a pompás kivitelű, teljes épségben fennmaradt Yajña-varāha a vidisha-i régészeti múzeum 

kertjében látható, felirat nélkül. Mivel a múzeum kurátora ott jártamkor éppen Bhopalban 

tartózkodott, a helyi, jól értesültnek mutatkozó mindenes-alkalmazottat kérdeztem a szobor 

eredete felől, aki kérdésemre elmondta, hogy a Varāhát körülbelül egy évvel azelőtt (tehát 

2010 elején) találták a Betwa folyóban Sunari falunál, s onnan szállították a múzeumba. 
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Adatközlőm azt is tudni vélte, hogy a szobor 11. századi alkotás. A mű publikálatlan, sőt a 

Vidisha kerület művészeti emlékeit számba vevő kötet Sunarit kifejezetten a semmiféle 

régiséggel nem rendelkező falvak között sorolja fel.640 Igaz, a kötet 2007-ben jelent meg, s 

ennél a Sunari Varāha jóval frissebb felfedezés. Ám hogy Sunari történeti és művészeti 

szempontból elhanyagolható lenne, annak korábbi adatok ellentmondanak, sőt Sunarit 

kifejezetten a Vidisha régió régi települései között említik. M. B. Garde a múlt század húszas 

éveiben egy Viṣṇu templom romjairól, valamint többféle szobormaradványról, közte Viṣṇu és 

Lakṣmī-Nārāyaṇa ábrázolásról tett jelentést a gwaliori régészeti folyóirat hasábjain.641 Mivel 

Sunariba nem jutottam el, azt sajnos nem állt módomban személyesen megtapasztalni, hogy 

mindezekből az emlékekből mára mi maradt fenn. 

A Varāha téglalap alakú, felül lekerekített élű Teknős-talapzaton áll, mely itt is a 

világmindenság szilárd támaszául szolgáló Kaśyapát formázza. A Teknős feje a talapzat 

elülső részén, az emberi felsőtestével fölébe emelkedő nāga-rāja felé hátrafordulva látható, 

így ez a viszonylag ritka, épen maradt Teknős-fejek közé tartozik. Kaśyapa apró, háromujjú 

lábacskái a talapzat oldalán, lefelé mutató ujjakkal vannak kifaragva. A nāga, mint rendesen, 

üdvözlésre összetett kezekkel (añjalī-mudrā), s lefelé tekintve, kissé szemérmes mosollyal 

van ábrázolva. Vastag farka tömlőszerűen húzódik a talapzat hosszában a Varāha lábai között, 

s hátul megtámasztja annak farkát, azaz tulajdonképpen egybeolvad vele. A kígyótest 

folytatásában a Varāha farkát három sorban añjalī-mudrāban ábrázolt nāgák borítják. Elöl a 

nāga-rāja azonosítását megnehezíti, hogy – bár ezen a helyen rendesen Śeṣát látjuk 

megjelenni – , neki mint az egyik legnagyobb hatalmú kígyókirálynak, hétfejű kobrataraj a 

tartozéka, míg az itt ábrázolt nāga kobrapalástja mindössze háromfejű. Szembenézetben a 

nāga-rājától jobbra Garuḍa alakjának a csonkja látható: térdeplő jobb lábát hátul felhúzza, bal 

lábát széles terpeszben veti meg. Sajnos a szobor derékban letörött, így a felsőtest hiányzik. 

Bhūdevī szobra a Varāha jobb oldalán áll, a talapzatból kinövő lótuszkelyhek tartják a lábait. 

A Varāha által a vizek mélyéről felemelt Földistennő a Paramāra művészet eme alkotásán 

korántsem gyenge, alélt vagy magatehetetlen nőalakként jelenik meg, amint azt számos 

korábbi Varāha-ábrázoláson megfigyelhettük, hanem a Varāhához hasonlóan magabiztosan és 

diadalmasan. A Földistennő itt valóban egyenrangú párja a Vadkan alakban őt megmentő 

istenségnek, s a műnek ezt az üzenetét az ikonometria is közvetíti: míg a női szereplők – 

legyenek azok akár az istenségek feleségei – az indiai művészet szokásos ikonometriája 
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szerint rendszerint jóval kisebb méretben jelennek meg férfi párjaiknál, s nem kivételek ez 

alól a Varāha ábrázolások nőalakjai sem, ellenkezőleg; addig itt a Földistennő méretében is 

méltó kísérője az isteni Varāhának. Talpig felékszerezve, hátul hatalmas kontyban összefogott 

hajkoronával, nőiessége teljes pompájában, királynőként áll előttünk; fejét büszkén hátraveti, 

s mindössze bal keze mutatóujjával érinti könnyedén, alulról a Vadkan agyarát, sokkal inkább 

maga választotta hovatartozását, semmint rászorultságát érzékeltetendő. Mindezt azért 

érdemes elmondani, mert azzal a ritka esettel állunk szemben, amikor a Yajña-varāha nem 

egyszerűen egy többféle síkon értelmezhető, bonyolult jelképrendszert hordozó ikonográfiai 

program megvalósítása, hanem benne az egyéni művészi szándék és látásmód is határozottan 

érvényesül, s ez érdemben járul hozzá az alkotás művészi értékéhez. Sőt, talán nem túlzás azt 

állítani, hogy ennél többről is árulkodik: a nők, a női szerepek értékéről, megítéléséről az 

adott korban és társadalomban. 

Bár a múzeumban összeszedett különféle tárgyak – székek, egyebek – segítségével csak a 

Varāha hátáig sikerült felkapaszkodnom, a feje búbjáig nem, mégis, az oldalról is látszó 

lótuszszirmok alapján biztosak lehetünk abban, hogy a Vadkan fejére Brahmā ábrázolása 

került, eleget téve a szövegekben említett "Brahmā-śīrṣa" koncepciónak. Mögötte, a tarkó 

táján kinyílt lótuszvirág borul hóbortos kis sapkaként a Vadkan fejére; ennek a hagyománya, 

mint láttuk, a legkorábbi ábrázolásokra megy vissza, s ahhoz a jelképrendszerhez tartozik, 

melynek elemei a vizes közegre utalnak. A Varāha hátán lévő négyszögletes kis szentély 

ezúttal teljes épségben fennmaradt, benne a négy égtáj fele tekintő fejekkel, melyek itt a 

Paramāra művészet hatalmas, korong alakú fülbevalóit viselik. Mint az eddigiekben, itt is a 

Legfőbb Istenség,Vāsudeva és vyūhái, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna és Aniruddha ábrázolási 

konvenciójáról van szó. Úgyszintén konvenció, hogy a Varāha fejét borító és a Brahmā 

trónusául szolgáló lótusz szára egy nāga-rāja testével összecsavarodva kúszik fel a Vadkan 

testének bal oldalán, s a kígyófarokhoz tartozó háromfejű kobrataraj a szentélyben ülő alak 

előtt magasodik. A kígyó szintén a vízi világ képi megjelenítésének a része, s arra utal, hogy 

az Óceán mélyi pātālából felbukkanó, s a szárazföldre kilépő Varāha testére kígyók tapadnak. 

A hatalmas nāga-rāja kisméretű, de ugyancsak háromfejű rokonsága a Varāha pataszerű 

körmein ágaskodik. 

A Varāha hátán, a szentély előterében, a gerincoszlop mentén levél alakú mező látható, benne 

felül kör alakú mezőben a bhuvar-loka, azaz a középső régió ábrázolása, a lokák ábrázolására 

jellemző maṇḍala-szerű megjelenítésben. A koncentrikus gyűrűkben emberek jelzik a 

szárazföldeket (dvīpa 'sziget') és halak, teknősök, valamint hullámok az óceánokat. A kör 
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közepén Śiva és Pārvatī ábrázolását látjuk, közös trónuson ülve és egymás felé fordulva 

(Umā-maheśvara); Śiva kezében legfőbb attribútuma, a háromágú szigony. A kör alatti 

háromszögben, leveles inda-motívumok között a Garuḍān utazó Viṣṇu négykarú ábrázolását 

látjuk, kezeiben attribútumaival (śaṅkha,  cakra, padma, gadā). Brahmā, Śiva és Viṣṇu 

elhelyezése a Varāha fején és hátán megfelel az eddigiekben már megismert ábrázolási 

hagyománynak, amely egyrészt a teremtés megjelenítésének képi eszközeként a világok 

(lokák) s bennük a fő istenségek ábrázolását alkalmazza, másrészt a vizuális művészet 

eszközeivel megteremti a kapcsolatot Vāsudeva és vyūhái, illetve a hinduizmus fő istenségei 

között. Ezen a Varāhán maṇḍala formájában nem jelenik meg mindhárom világ, csak a 

bhuvar-loka, viszont istenségeik révén a másik két szféra is jelen van (Brahmā – bhū, Viṣṇu – 

svaḥ). A Varāha ormányán Sarasvatī remek ábrázolása látható. Az istennő lalitāsanában ül; 

négykarú, jobb felső kezében könyvet (pustaka) tart, jobb alsó és bal felső kezében lant 

(vīṇā), bal alsó kezében vizeskorsó (kamaṇḍalu).  

A Varāha testén jobboldalt a nyolc bikafejű Vasu, a Rudrák kígyókkal a kezükben, a tíz 

avatāra szokatlan sorrendben (Kalki után következik a Matsya és rajta a Kūrma), a 

bolygóistenségek, valamint devák és ṛṣik sorjáznak; baloldalt, az utóbbiakon kívül Gaṇeśák, 

mātṛkák azonosíthatók, tehát összességében a szokásosan megjelenített istenségek és bölcsek. 

A sorok a lábakon folytatódnak. A bokák fölött az égtájőrök (aṣṭa-dikpāla) ábrázolása kapott 

helyet. 
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4.2.2.8. Yajña-varāha_Badoh-Pathari (Vidisha), M. P._9. század 

(Rāṣṭrakūṭa/Pratihāra)_a Kūtake Math közelében fekszik
642

 

Badoh-Pathari ikerfalu Pathari felé eső részén egy hatalmas Varāha ábrázolás található a 

dasāvatāra szentélyegyüttes területén, melynek templomait a 8–10. század közöttre datálják 

(lásd 4.2.2.4). A Varāha magassága 363 cm, hosszúsága 429 cm, anyaga sárga homokkő. 9. 

századinak tartják, és állítását a Rāṣṭrakūṭa-dinasztiabeli Parabalának tulajdonítják.643 Testén 

egyáltalán nincs ábrázolás, Rangarajan befejezetlennek tartja. 

 

Guna 

4.2.2.9. Yajña-varāha_Muradpur (Guna), M. P._11–12. század_Varāha templom in 

situ
644

 

Az Udayapura nevezetes templomától mintegy 3 kilométerre fekvő Muradpur falu Yajña-

varāhájára Dr. S. K. Bajpai, a sagari egyetem történelmi és régészeti tanszékének vezetője 

hívta fel a figyememet, azzal, hogy madhya pradesh-i körutam során, Vidisha és Guna 

kerületeket járva feltétlenül látogassam meg. Dr. Bajpai a vidisha-i múzeumban dolgozó 

kollégájától hallott a publikálatlannak mondott Yajña-varāha ábrázolásról, melyet a szakértők 

közötti szájhagyományban Gupta-korinak mondtak. Ez utóbbi információ ugyan téves volt, 

mert az ábrázolás keletkezése stílusa alapján a 11–12. századra tehető, azonban az alkotás 
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 Az AIIS archívumában a 11. századra datálják; nem osztom ezt a nézetet, mivel a Viṣṇu avatārái tiszteletére 

emelt szentélyek építése a 8–10. század között történt, így a helyi hagyomány szerinti 9. századi datálást tartom 

elfogadhatónak. 

644
 Fotó: saját felvételek 



283 

mérete, megőrzöttsége és kitűnő állapotban lévő ábrázolásai így is minden várakozásomat 

felülmúlták. Ami a publikálatlanságot illeti, a mű részletes leírása és elemzése valóban nem 

történt meg, de, mint utóbb kiderült, a Vidisha District művészeti emlékeit közigazgatási 

egységenként, azaz tehsilek és falvak szerint listázó bhopali hindi nyelvű kiadvány megemlíti, 

és rövid leírást is ad róla.645 

A Varāha Muradpur falu végén, egy śaiva āśram területén, annak is a hátsó sarkában álló, 

félig leomlott egykori szentélyben található. A szolgálattévő pap és az idős jógi fiatal 

tanítványai egyaránt készségesen segítettek a Varāha tanulmányozásában. A hatalmas, 

embernagyságúnál jóval nagyobb Vadkan fehéres mészkőből van; anyaga a vidisha-i múzeum 

kertjében álló, különleges szépségű Yajña-varāha ábrázolás anyagával látszik azonosnak. 

Méretei és a helyszűke miatt nehezen tanulmányozhatók az ábrázolásai: a Varāha és a 

szentély fala közötti szűk helyen alig lehet mozogni, fotózni szinte egyáltalán nem. A 

düledező falra felmászni veszélyes mutatvány. Mindazonáltal jónéhány alapvető információt 

sikerült begyűjteni, ami lehetővé teszi számomra ennek a szobornak más közép-indiai Yajña-

varāha ábrázolásokkal való összevetését. Külön érdekessége ennek a Varāhának, hogy 

készítői több szokatlan elemet, újszerű megoldást vittek bele a szinte már szokványosnak 

tekinthető ábrázolásmódba, s ezzel egyéni ízt adtak ennek az amúgy sem hétköznapi 

alkotásnak.  

A szoborral szemközt állva azonnal feltűnik, hogy a Varāha előtt álló kísérő alakok 

összetétele és elrendezése hasonlóságokat mutat a chandpuri Varāháéval. A Vadkan itt is 

Teknős (Kaśyapa) talapzaton áll; a teknős feje középen látható, karmos lábai pedig oldalt, a 

talapzat két oldalán; a két lábával nem egyforma mozdulatot tesz, mintha éppen menne vagy 

úszna. (Hátul, a talapzat hátsó részén, a Varāha hátsó lábai mögött, a Teknős hátsó lábaiból – 

szintén igen ötletesen – a talpak látszanak, ami ismét csak úszásra utal.) H. Rangarajan tehát 

téved, többszörösen is, amikor azt állítja, hogy a chandpuri Varāha az egyetlen, ahol a Teknős 

feje megmaradt; itt is, a vidisha-i múzeum nagy Varāhája esetében, valamint több más esetben 

is a Teknős feje épen fennmaradt. Szemből nézve baloldalt Garuḍa látható féltérdre 

ereszkedve, kezeit összetéve a Vadkannal szemben; tollas fejdíszéről lehet felismerni. Arccal 

kissé kifelé fordul, így oldalról vehető igazán szemügyre. A Teknős feje fölé hétfejű 

kobrataraj magasodik, de a kígyónak itt nincs emberi felsőteste; farka a Varāha alatt 

végighúzódik a talapzat hosszában, és a vége hátul a Varāha tömlőszerű farkára tekeredik. A 
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talapzaton, a kígyó farkának két oldalán egy-egy nāga-pár van kifaragva, és a Varāha 

mindegyik bokájára aprócska kígyó tekeredik, önmagát a Vadkan lábára rácsomózva. Még 

mindig szemből nézve, jobboldalt Bhūdevī alakjának maradványai láthatók. Testének nagy 

része letörött és elveszett, mindössze a jobb lába és a bal keze és alkarja maradt meg a Varāha 

szája alatt, ami érdekes, mert nem tudni, mibe kapaszkodott; az biztos, hogy nem az agyart 

fogja. A láb elhelyezkedéséből úgy tűnik, mintha eredetileg a Śeṣa tarajára támaszkodott 

volna, vagy háttal arra dőlt.   

A Varāha testét a lábakat is beleszámítva tizenegy sorban borítják a mélyen és gondosan 

faragott ábrázolások. Mivel a sorok a lábakon is folytatódnak, itt nem találkozunk az 

égtájőrők nagyméretű alakjaival. Érdekes, hogy a Varāha nyakában viselt füzért kissé 

hátracsúszva ábrázolták, így az keresztbe vágja a testen körbefutó sávokat, s azok alakjai 

előtte, a nyak felőli részen is előbukkannak. Sajnos a Varāha feje tetején és a hátán, a 

gerincoszlop mentén elhelyezett ábrázolásokhoz nem tudtam hozzáférni. Annyi bizonyos, 

hogy ennek a Vadkannak nincs a hátán kis szentély, és az is valószínű, hogy a nyakszirt 

mögötti első mezőben a gerincoszlopon Viṣṇu és Lakṣmī ábrázolása van elhelyezve. A 

pofákon kétoldalt és a fülekben láthatók alakok. A bal pofán lalitāsanában ülő férfialak 

abhaya-mudrāban, bal kezében vizeskorsót tart. A Varāha testén egyebek között Gaṇeśák, 

Vasuk, Viṣṇu tíz avatārája, a kilenc bolygóisten és ṛṣik fedezhetők fel. Az avatārák közül a 

Varāha és a Nṛsiṃha fehér-sárga festékkel be van kenve, s ez jelzi, hogy ezeket az alakokat a 

helyiek felismerték, és tiszteletben részesítik. 
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Ujjain 

4.2.2.10. Yajña-varāha_Ujjain (Ujjain), M. P._12-13. század (Paramāra)_Vikram 

University Museum Ujjain (70)
646

 

Az ujjaini Vikram University Museum-ban minimum hat, maximum kilenc Varāha-ábrázolás 

található. Ott jártamkor hatot láttam, melyek közül (áramszünet miatt) négyet volt módom 

tanulmányozni. A többi ábrázolás publikációk és az AIIS archívuma útján került a 
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látókörömbe.647 A Vikram University Museum Varāhái a Paramāra művészet 11–13. századi 

alkotásai, többségük töredékes és rossz állapotban van. 

Az egyik Varāhának hiányzik a feje és ábrázolásai elmosódottak, mindazonáltal 

ikonográfiailag figyelemre méltó. A testen a szokásos ábrázolások vehetők ki: aṣṭa-vasu, 

daśāvatāra, tizenkét Āditya, ekādaśa Rudra, Bhairavák, sapta-mātṛkā Gaṇeśával és 

Vīrabhadrával, navagraha, gandharvák. Ami ikonográfiailag ebben az esetben érdekesebb, az 

a háton, a gerincoszlopon ábrázolt hal, melynek magyarázatát nem ismerjük. A másik a 

farpofákon nagyméretű medalionokban megjelenő ábra, a világfa ábrázolása. A világfa vagy 

kozmikus fa, amely a világ tengelyében áll és maga a világtengely (axis mundi), összeköti az 

alvilágot, a földi világot és az eget, valamint a teremtés valamennyi formáját. Az indiai 

mitológiában ez a fa az aśvattha, a szent fügefa (Ficus religiosa), más néven pippala vagy 

nyagrodha 'lefelé növő', melynek szív alakú leveleit már az Indus-völgyi civilizációban 

ábrázolták, majd a buddhizmusban a megvilágosodás fája lett. A világfára az első utalást a 

Ṛg-veda (X, 135) tartalmazza, később a Katha-upaniṣad (II, 3, 1)
648

 fejti ki a lefelé növő ágak 

értelmét, majd Kṛṣṇa a Bhagavad-gītā-ban (XV, 1-4)
649

 is megemlékezik róla. A fa 

jelképiségének lényege az, hogy fentről lefelé nő, azaz eredete a brahman, s lefelé elágazva 

ebből bomlanak ki a magasabb és alacsonyabb létformák. Vizuálisan ezt úgy ábrázolják, hogy 

a kör közepén látható rombusz jelzi a világ középpontját; a felső félkörben vannak a fa 

gyökerei, az alsóban az ágai, s az elágazások, melyek vízszintes vonalak formájában jelennek 

meg, jelzik a létsíkokat (lokák). A Varāha oldalán, a lábak tövénél további, kisebb körök 

láthatók, bennük az Óceán urainak (samudra-rāja) makarán utazó ábrázolásával.  Ezekből ma 

három van épségben, a negyedik letörött. 

                                                 
647

 Az indiai múzeumok állománya a különböző átszervezések miatt gyakran változik: régészeti és egyéb 

helyszínekről kerülnek be tárgyak a gyűjteményekbe, regionális és helyi múzeumokból helyeznek át tárgyakat 

központi múzeumokba, vagy fordítva. Beszédes adat, hogy a H. Rangarajan könyvében említett, a Vikram 

University Museum gyűjteményéhez tartozó, illetve akkor tartozott hat Varāha közül ott jártamkor csak egy volt 

a gyűjteményben, volt viszont öt másik, melyek Rangarajan könyvében nem szerepelnek.  

648
 "This is the beginningless peepul tree that has its roots above and branches down. That (which is its root) is 

pure, that is Brahman and that is called immortal. On that are fixed all the worlds; none transcends that. That is 

verily that." 

649
 "(1) Mondják, hogy van egy gyökerével felfelé, ágaival lefelé álló, örökkévaló Fügefa: levelei a Védák; aki ezt 

ismeri, az Véda-ismerő. (2) Ágai lefelé és felfelé nyúlnak, a hármas jellegből sarjadnak, hajtásai az 

érzékbenyomások, míg gyökerei lefelé elágaznak és a tettekhez bilincselik az emberek világát." 
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4.2.2.11. Yajña-varāha_Bhairavgarh (Ujjain), M. P._kb. 11. század (Paramāra)_Vikram 

University Museum Ujjain (3)
650

 

Ennek a 11. századra datált kis Varāhának ránézésre az egyik legfőbb sajátossága az 

ábrázolások mozgalmassága, mely nagyban különbözik példának okáért a Sunari vagy 

Muradpur Varāhájának testén megjelenő alakok feszes rendjétől: itt minden figura fordul, 

gesztikulál, tevékenykedik, mozgásban van, változatos pózokban ül, áll, térdel, táncol. (A 

Varāha jobb oldala teljesen letörött, így ott ábrázolások nincsenek.) 

Ami az ikonográfiai sajátosságokat illeti, a fejen sapkaszerű lótusz, körülötte repülő 

gandharvák alkotnak kör alakú fejdíszt. A háton megtalálható – ezúttal épen és érintetlenül – 

a négy égtáj felé néző (catur-mukha) szentély, mindegyik fülkéjében egy-egy arccal, melyek 

                                                 
650

 Fotó: saját felvételek 
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magyarázatát fentebb már több Varāhával kapcsolatban ismertettem: Vāsudevát, 

Saṃkarṣaṇát, Pradyumnát és Aniruddhát jelenítik meg. A szentély egy a gerincen 

elhelyezkedő, levél alakú mező felső, nyak felé eső részén található; mögötte egy nagyobb 

kör, benne teknős, egy kisebb, spirálisszerű kör, majd a levél alakú mező elkeskenyedő végén 

egy hal következik. Még lejjebb a farok felé, a levél alakú mező alatt Viṣṇu és Lakṣmī 

Garuḍán ülő ábrázolása következik, majd legalul, a farok tövénél egy kīrtimukha motívum. 

Nézetem szerint a teknős és a hal motívumának szerepeltetése a jellemzően teremtés és a 

létszférák jelképiségét hordozó "gerinc-mezőben" Viṣṇu Hal és Teknős alakban való 

megtestesüléseire utal, amelyek időben megelőzték a Vadkan avatārát, és történeteik maguk 

is teremtés-mítoszok. Éppen ez a közös Viṣṇu három, állat alakú avatārájában: valamennyien 

teremtés-történetek. Így a Matsya és a Kūrma elhelyezése a Varāha gerincén, az ugyancsak a 

teremtés szimbolikáját hordozó és a vyūha-teóriát megjelenítő caturmukha-szentély és Viṣṇu-

Lakṣmī ábrázolása között a lehető legadekvátabb ikonográfiai megoldás.  

  

4.2.2.12. Yajña-varāha_eredete ismeretlen (Ujjain), M. P._keletkezési ideje ismeretlen 

(kb. 11. század (Paramāra)_Vikram University Museum Ujjain
651

 

Ez a csonka, de ikonográfiailag érdekes újabb variánssal szolgáló Varāha méltatlan 

körülmények között, szó szerint a szemétben, festékkel leöntve hever a Vikram University 

Museum udvarán. A törzse és a feje vészelte át – eddig – az idők viharait. Ábrázolásai a 

bhairavgarhi Varāhához (4.2.2.11) hasonlóan mozgalmasak: az ülő alakok sorai, legalábbis a 

test bal oldalán, táncosok soraival váltakoznak. Az ábrázolások között a következő 

ikonográfiai típusok azonosíthatók: daśāvatāra; sapta-mātṛkā, a hét anya ülő alakjával; 

szokatlan, hogy az Anyák táncoló változatban két sorral lejjebb is megjelennek; aṣṭa-vasu; 

devák és devīk; a jobb hátsó láb tövén a bivalydémont megölő Durgā (Mahīśāsura-mardaṇī). 

                                                 
651

 Fotó: saját felvételek 
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A nyakfüzért gandharvák alkotják. A Varāha homloka közepére, amennyire az kivehető, Śiva 

és Pārvatī ábrázolása (Umā-Maheśvara) került; Śiva kezében háromágú szigony (triśūla), a 

trónusuk előtt Nandi; mellettük a táncoló Gaṇeśa alakja látható. Lejjebb, sorban egymás 

mellett, Viṣṇu, Brahmā és Śiva ábrázolása kapott helyet. A fülekben levő figurák 

kivehetetlenek; mindkét pofán négykarú férfialak egyenes tartásban (sama-bhaṅga). A 

nyakszirten a már sokszor látott catur-mukha szentély kapott helyet, ám ezúttal nem arcok, 

hanem teljes alakos ábrázolások találhatók a fülkékben yogāsanában; meg vannak rongálva, 

így attributumaik sajnos nem azonosíthatók. A szentély körüli U alakú sávban az égtájőrök 

egyes alakjai ismerhetők fel (az alakok felét festék borítja). Lejjebb a gerincen, újabb U alakú 

mezőben devák ábrázolása kapott helyet. A farok tövén, ahol sokszor kīrtimukha motívumot 

találunk, most egy másik démonarc, a bolygóistenek közül Rāhu jelenik meg; a többi 

bolygóisten ábrázolása a test jobb oldalán található.  

  

4.2.2.13. Yajña-varāha_származási helye ismeretlen (Ujjain), M. P._12. század 

(Paramāra)_Vikram University Museum Ujjain (No. 69)
652

 

Erősen lekopott, egykori ábrázolási sajátosságai nem állapíthatók meg. 
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 Fotó: saját felvétel 
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4.2.2.14. Yajña-varāha_Ujjain (Ujjain), M. P._12-13. század (Paramāra)_Vikram 

University Museum Ujjain
653

 

Csonka Varāha, csak a törzs és részben a fej maradt fenn. Ikonográfiai elemei a következők: 

hét sávban ábrázolások a testen; kerek, pántszerű fejdísz; a nyakszirten catur-mukha szentély, 

illetve maradványai; a Paramāra művészetre jellemző ikonográfiai jegyek közül a hátgerincen 

ábrázolt hal-motívum jelenik meg. 

 

4.2.2.15. Yajña-varāha_Ujjain (Ujjain), M. P._12-13. század (Paramāra)_Vikram 

University Museum Ujjain
654

 

Jó állapotban lévő Varāha-ábrázolás; a lépésben ábrázolt típus egyik példánya. A kisebb 

Yajña-varāhák közé tartozik; magassága 64 cm, hossza 80 cm. Legfeltűnőbb eleme a 

Kaśyapa-talapzat, amelyen a hétfejű kobratarajjel ékes Śeṣa és háromfejű tarajjal díszlő női 

párja mintegy hátra hanyatlik a Vadkan előtt. A Varāha lábainál rajtuk kívül Varuṇa és 

Bhūdevī ábrázolása kapott helyet. A Varāha mellső és hátsó lábai között Viṣṇu attribútumai, a 

cakra 'korong', śaṅkha 'csigakürt', gadā 'buzogány' és akśamālā 'olvasó' látható, kétoldalt 

pedig a korong és a csigakürt megszemélyesített alakja, a cakra-puruṣa és a śaṅkha- puruṣa ül 

lábát félig lelógatva a trónus szélén.  

A Varāha fején koncentrikus gyűrűkből álló fejdísz közepén Brahmā ábrázolása található; a 

nyakszirten a négyfülkés (catur-mukha) szentély, melyet Ujjain környékén Viṣṇu-catuṣṭi-nak 

neveznek. Mögötte a Paramāra Varāhákon gyakran megjelenő Matsya látható. 

 

4.2.2.16. Yajña-varāha_(Ujjain), M. P._12-13. század (Paramāra)_Vikram University 

Museum Ujjain
655

 

A lépésben ábrázolt Varāha-típus egy meglehetősen erodált darabja. Ikonográfiai sajátosságai 

az előző Yajña-varāháéval a főbb jegyeket illetően megegyeznek.  

 

4.2.2.17. Yajña-varāha_Ujjain (Ujjain), M. P._12-13. század (Paramāra)_Vikram 

University Museum Ujjain
656

 

A lépésben ábrázolt Varāha-típusból ezúttal csak a talapzat maradt fenn. 
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 Rangarajan, H. 1997:118-119. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 96 

654
 Rangarajan, H. 1997:119–120. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 97–100 

655
 Rangarajan, H. 1997:121. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 101–102 

656
 Rangarajan, H. 1997:121 
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4.2.2.18. Yajña-varāha_Vikrant Bhairav Ghāt, Ujjain (Ujjain), M. P._12-13. század 

(Paramāra)_State Archaelogical Museum Ujjain
657

 

Viṣṇu-catuṣṭi-val rendelkező ábrázolás, de a Paramāra művészetre jellemző sajátos 

ikonográfiai jegyek egyikét sem viseli.  

 

4.2.2.19. Yajña-varāha_Ujjain (Ujjain), M. P._13. század (Paramāra)_ Okhaleśvar 

halottégető hely, Vikrant Bhairav Ghāt
658

 

Kisméretű ábrázolás a lépő típusból. Ma is kultusz tárgya. A helyi szájhagyomány szerint a 

Śipra folyóból halászták ki. 55 cm magas, 104 cm hosszú. Mint ennek a típusnak a példánya 

mindig, ez is Kaśyapa talapzaton áll, s a Teknős feje is megmaradt. Fején Brahmā ábrázolása 

van. Hátán négyfülkés (catur-mukha) szentély (Viṣṇu-catuṣṭi). A szentély mögött Matsya 

ábrázolás kapott helyet. Lábán a négy Kumāra ábrázolása látható; a talapzaton nāga, nāgī, 

Bhūdevī, Varuṇa, Viṣṇu négy attribútuma, cakra-puruṣa és śaṅkha- puruṣa. 

 

4.2.2.20. Yajña-varāha_Ujjain (Ujjain), M. P._13. század (Paramāra)_Okhaleśvar 

halottégető hely, Vikrant Bhairav Ghāt, magas platformon
659

 

Ahol az előző "lépő" Varāha áll, ugyanott leltek fel egy másik Yajña-varāhát is. Hátán ő is 

négyfülkés (catur-mukha) szentélyt visz; alatta a hátgerincen Brahmā, Viṣṇu és Śiva 

ábrázolása kapott helyet. 

Indore 

4.2.2.21. Yajña-varāha_Karohan (Indore), M. P._13. század (Paramāra)_Mahādeva 

templom előtt egy fa alatt
 660

 

Karohan Ujjaintól 13 km-re található. A Varāha ábrázolás a Mahādeva (helyi neve Kārohaṇ 

Mahādev) templom előtt a fa alatt van elhelyezve; a falusiak szerint eredetileg a szentélyben 

volt kultusztárgy. Ez azért figyelemre méltó, mert egy újabb eset, amikor a Varāha kultuszát 

śaiva környezetben látjuk megjelenni. A szobor 78 cm magas, 124 cm hosszú és a lépő 

típusba tartozik. Talapzatán sérült állapotában is látszik a szokásos ikonográfiai kelléktár: 

Kaśyapa, Śeṣa, Bhūdevī lábának maradványai, Viṣṇu attribútumai, a cakra 'korong', śaṅkha 
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 Rangarajan, H. 1997:121 

658
 Rangarajan, H. 1997:121–123. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 103 

659
 Rangarajan, H. 1997:123. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 104 

660
 Rangarajan, H. 1997:124-125. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 105–106 
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'csigakürt', gadā 'buzogány' és akśamālā 'olvasó'; a korong és a csigakürt megszemélyesített 

alakjai, cakra-puruṣa és śaṅkha- puruṣa. A test ábrázolásai között mithuna-párokat is 

találunk. 

East Nimar 

4.2.2.22. Yajña-varāha_Mamlesvar-Omkaresvar (East Nimar), M. P._12. század 

(Paramāra)_ Mamleśvar-Oṃkāreśvar templom
661

 

A szobor jelenleg két darabban van; külön a teste, külön a talapzata. Lábának a talapzaton 

maradt csonkja mutatja, hogy a lépő típushoz tartozott. Ennek megfelelő a talapzat 

kialakítása: Kūrma teknős páncélja, Garuḍa, hétfejű kobratarajas Śeṣa; Viṣṇu attribútumai, a 

cakra 'korong', śaṅkha 'csigakürt', gadā 'buzogány' és akśamālā 'olvasó'; a korong és a 

csigakürt megszemélyesített alakjai, cakra-puruṣa és śaṅkha- puruṣa. A Varāha fején a gyűrű 

alakú fejdísz és nyakszirtjén a négyfülkés (caturmukha) szentély megtalálható. A Varāha két 

oldalának hátulsó részén itt is megtaláljuk a két nagyméretű medaliont, de új jelenségként 

nem a kozmikus fa, hanem jobboldalt kilenc deva, baloldalt a bolygóistenek (navagraha) 

ábrázolásával.  

Mandsaur 

4.2.2.23. Yajña-varāha_Bunjar (Mandsaur), M. P._kb. 11. század (Paramāra)_Central 

Museum Indore (A 35)
662

 

Az Indore-i múzeumban őrzött bunjari Yajña-varāha Madhya Pradesh-nek abban a részében 

készült, amely benyúlik Rajasthanba, s Gujarattól sem esik messze, így hatást is gyakorolt – a 

Varāha-ábrázolásokon is jól nyomon követhető módon – ezeknek a területeknek a 

művészetére. 

A Varāha magassága 75 cm, hossza 150 cm; anyaga szürkés homokkő. A testen ábrázolt 

alakok mély faragással készültek, szépen kirajzolódnak és jó állapotban megmaradtak. A 

Varāhát lépő pozícióban ábrázolták, amint emeli a lábát; mint látni fogjuk, Gujaratban 

folytatódik majd ez a hagyomány. Ormánya letörött, fülei szintén. A szemei felett Sūrya és 

Candra ábrázolása látható. A nyakán alacsony púp, amely négyfelé néző (catur-mukha) 

szentély lehetett, de nagyrészt letörött. A Varāha hátán, középen U alakú mező van, melyben 

Viṣṇu és Lakṣmī ábrázolása látható. A körülötte fekvő sávban az avatārák ábrázolásai 
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 Rangarajan, H. 1997:128–130. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Figs. 110–117 

662
 Rangarajan, H. 1997:108. A leírás a bemutatott ábrázolással nem egyezik; sajnálatos módon valamely más 

Varāha leírásával keveredhetett össze. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Figs. 86–88; saját felvételek 
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jelennek meg. Jobboldalt lejjebb a Tejtenger köpülése (samudra-manthana) jelenik meg, majd 

a nyolc Vasu, három Gaṇeśa, mindegyik másképpen ábrázolva; Yaśodhā, amint a gyermek 

Kṛṣṇát szoptatja, valamint a bivalydémont megölő Durgā (Mahīśāsura-mardaṇī). A bal 

oldalon többek között a hét anyát (saptamātṛkā), a nyolc Vasut (aṣṭavasu), az Ādityákat és a 

Rudrákat jelenítették meg. A lábakon üdvözlő tartásban (añjalī-mudrā) álló és összetett 

kezüket a fejük fölé emelő (ūrdhva-bāhu) aszkéták állnak. A bokákra és a patákra égtájőrök 

miniatűr ábrázolásai kerültek. 

A talapzat elülső részén, a Varāha mellső lábai előtt egy nāga-pár kapott helyet; mindkettejük 

feje fölött háromfejű kobrataraj. Míg a nāgī üdvözlésre teszi össze a kezeit, addig a nāga 

valamit tartott a kezében, a tárgy azonban letörött. Közös farkuk a talapzat hosszában, a 

Vadkan lábai között húzódik. A talapzatra ezen kívül Viṣṇu emblémái, a cakra 'korong', a 

śaṅkha 'csigakürt', a gadā 'buzogány' és a padma 'lótusz' van lehelyezve. A talapzat két 

oldalán pocakos férfialakok ülnek lábukat félig lelógatva; fejük sajnos letörött. A Viṣṇu 

fegyvereit  megszemélyesítő āyudha-puruṣákként azonosították őket (cakra-puruṣa és 

śaṅkha-puruṣa). Viṣṇu attribútumainak megszemélyesítése a Gupta-korra megy vissza, de a 

Varāhák ábrázolásában a Paramārák vezették be. 
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4.2.2.24. Yajña-varāha_Khor (Mandsaur), M. P._11. század (Paramāra)_Nautoraṇa 

templom
663

 

Az AIIS archívumában található Yajña-varāha ábrázolás méretei: 88 cm magas, 187 cm 

hosszú. Khor falun kívül, Nautoraṇa templom ardhamaṇḍapájában áll egy alacsony 

talapzaton. A fejet füzérek díszítik; a szemek alatt Sūrya és Candra ábrázolása látható; a fülek 

alatt valószínűleg az iṣṭā-pūrta szertartások megszemélyesítői yogāsanában, részben Viṣṇu-

emblémákkal és vizeskorsóval. A fejtetőn Brahmā ábrázolása található. A nyakszirten négy 

égtáj felé néző (catur-mukha) szentély. Előterében a háton hal ábrázolása kapott helyett 

lótuszszirmokkal körbevéve. A testen körbefutó sávok tartalmazzák az ábrázolásokat, melyek 

részben az általánosan megszokottak: a hét ṛṣi, daśāvatāra, ekādaśa Rudra, aṣṭa-vasu, 

Bhairavák, devák, devīk, sapta-mātṛkā Gaṇeśával és Vīrabhadrával, nāgák és nāgīk, 

folyóistennők. Új elem több istenpárnak az ábrázolása: Viṣṇu-Lakṣmī, Śiva-Pārvatī, Indra-

Indrāṇī. A Paramāra művészetben újdonságként jelentkezik a Kṛṣṇa-élettörténet epizódjainak 

(itt: Yaśodā szoptatja a gyermek Kṛṣṇát), valamint a gopīknak az ábrázolása. Visszatérő 

motívum a kīrtimukha ('dicsőség arca', démonálarc) elhelyezése a farok tövénél. 

 

4.2.2.25. Yajña-varāha_Mandsaur (Mandsaur), M. P._13. század (Paramāra)_Múzeum 

területe, Mandsaur
664

 

Kisméretű, erősen lekopott ábrázolás. A Paramāra művészet körébe való tartozását a Matsya 

ábrázolása jelzi a gerincoszlopon. 
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 Rangarajan, H. 1997:113-116. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Figs. 89-91, AIIS CAA PhA 9426, 33615 
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 Rangarajan, H. 1997:128 
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Jabalpur 

4.2.2.26. Yajña-varāha_Majhouli (Jabalpur), M. P._kb. 11. század (Kalacuri)_Viṣṇu 

Varāha templom cellájában
665

 

Majhouli falu a Tewarból (a régi Tripuri) Bilhariban vezető út mentén feküdt; ma a Jabalpur-

Katni útról Sihoránál leágazva érhető el. Egykor híres, 10–11. századi Viṣṇu templomából 

semmi sem maradt; a jelenlegi templom a régi helyén épült a 17–18. században. A régi 

templom Varāha-szentélyének hatalmas Yajña-varāhája azonban megmaradt, és a jelenlegi 

templom szentélyében áll (a régi templom egyes ábrázolásait beépítették a falba, és a 

mellékszentélyekben is jónéhány régi szobor található, ezek többsége azonban śaiva alkotás.) 

A Varāha ma is kultusz tárgya, évente fesztivált is rendeznek a tiszteletére.  

A templom szentélyében semmiféle világítás nincs, s az amúgy is szűk cellában a Varāhát 

még egy fémketrec is védi, amelyen belül csak oldalazva lehet elférni a szobor mellett, így 

meglehetősen nehezen hozzáférhető. A Majhouli Varāha 245 cm magas, 218 cm hosszú és 

114 cm széles, anyaga fekete kő; monumentális és jónéhány, máshol nem látható, eredeti 

megoldást felvonultató alkotás. Törzsén és combjai tövén mint rövidszárú, testre simuló 

kezeslábas mintázata jelennek meg az ábrázolások. Hatalmas ormányán, a szája felett egészen 

apró Sarasvatī ábrázolás fedezhető fel. A lábai előtt impozáns méretű Śeṣa nāga magasodik, 

kezében vizeskorsó (kalaśa), feje fölött jelenlegi állapotában hétfejű kobrataraj; mivel 

azonban a Śeṣa ábrázolása sérült, mindkét oldalon letörött belőle, feltételezhető, hogy akár 

tizenhárom fejű is lehetett, ami a leghatalmasabb nāga-rāják ikonográfiai sajátja, és 

természetesen Śeṣa elsőrendűen ilyen. Ami azonban ennél jóval érdekesebb, az az, hogy a 

Śeṣa palástja felett teljesen szokatlan módon egy lótusztrónuson ülő alak látható, fején magas 

fejdísz (mukuṭa), kezei añjalī-mudrāban, feje fölé szintén sokfejű kobrapalást magasodik 

(megint csak nem tudjuk a fejek pontos számát, mert ez a taraj is mindkét oldalon csonka). 

Rangarajan megemlíti, hogy a helyiek a Kālīya kígyón ülő Kṛṣṇaként tartják számon – nekem 

ott jártamkor a pujārī (szolgálattévő pap) Viṣṇut mondott –, Rangarajan azonban az alakot 

Bhūdevī-ként azonosítja, és álláspontját alátámasztandó, a Padma-purāṇára hivatkozik, amely 

szerint amikor Nārāyaṇa Vadkan formájában agyarával megölte a démont, és látta, hogy a 

Földistennőt leesik a démon fejéről, felemelte és a Śeṣa fejére helyezte. Ezzel a jól hangzó 

magyarázattal van egy alapvető probléma: az ábrázolt alak teljesen nyilvánvalóan nem nő, 

hanem férfi. Ezzel az elmélet meg is dőlt, mindazonáltal nem haszontalan a másik problémára 
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is kitérni: hogy tudniillik a Yajña-varāha ábrázolási konvenciójában és a mögöttes mitológiai 

hagyományban és jelképrendszerben szó sincs semmiféle démonról; éppen ez különbözteti 

meg alapvetően a teremtésmítosz Yajña-varāháját a Varāha-avatāra Vadkanjától. Ezt a kettőt 

tehát nem érdemes összekeverni; nincs is rá példa egyetlen Yajña-varāha ábrázoláson sem, 

hogy a másik mitológiai történet bárhogyan is befolyásolná az ábrázolás ikonográfiáját. 

Rangarajan egyik fő érve, hogy máshol nincs Bhūdevī ábrázolás a kompozícióban. Úgy 

vélem, a Földistennő, mint annyi más esetben, itt is a talapzaton állhatott, a Varāha mellett. 

Mind jobb, mind baloldalt hiányzik ugyanis egy-egy ábrázolás, melynek ma már csak a 

nyoma van  meg. Véleményem szerint az egyiknek mindenképpen Bhūdevī-nek kellett lennie, 

a másik kilétéről nem tudhatunk (a lehetőségek között szerepel Śrī Lakṣmī). A Śeṣa mögött, 

háttal a palástjának támaszkodva, egy férfialak felsőteste látható; Rangarajan szerint egy 

újabb nāga, akinek az arca, kobrataraja és keze letörött; véleményem szerint nyilvánvalóan 

Garuḍa megcsonkított alakjáról van szó, hiszen nincsen kígyófarka; a kígyófarok, amin ül, a 

háta mögött ábrázolt Śeṣáé, a lábtartás, az öv viszont tipikusan Garuḍáé. Rangarajan azt is 

állítja, hogy Garuḍa a Śeṣa előtt látható, és az ő kezében van a vizeskorsó, ez nyilvánvalóan 

képtelen állítás, éppúgy, mint a párhuzamként hivatkozott Khoh-i Varāha esetében. Viszont a 

Śeṣa mögött ülő Garuḍával szemben, a Varāha hasa alatt egy valóban pompás nāgī szfinx-

szerűen ábrázolt alakja látható: felékszerezve, telt keblekkel, feje fölött hétfejű kobratarajával 

jelenik meg; kezében a Śeṣa farkának végét tartja, saját farka pedig művészien kidolgozott 

hurkot vetve terül el a talapzat hátsó részén. A talapzat egyébként egyszerű, téglalap alakú 

lap, Teknőc-talapzatnak nincs nyoma.  

A Śeṣa fején ülő alak kilétéről nem tudhatunk bizonyosat; az azonosítás nehézségeit röviden 

összefoglalom. Az összetett kezek miatt szóba jöhetne egy újabb nāga-rāja, aminek azonban 

ellentmond a lótusztrónus, ami az istenségek sajátja, nāga-rājáknál nem szokásos; továbbá, a 

kompozícióban szerepel már, ráadásul igen hangsúlyosan, egy nāga-pár, teljesen felesleges és 

szokatlan volna egy újabb, kisebb nāgát szerepeltetni. Valószínűbb, hogy egy nāga-rāja 

taraja által védelmezett istenségről van szó, ebben az esetben pedig az añjalī-mudrāban 

összetett kezekbe ütközünk, ami istenségekre nem jellemző kéztartás. De vegyük sorra az 

istenségeket, akiket kígyó által védelmezetten – és eggyel tágabban, kígyóval valahogyan 

kapcsolatban állóként – ismerünk. Ilyen a Śeṣán fekvő Nārāyaṇa-Viṣṇu; a Śeṣán ülő Viṣṇu; 

Balarāma, akit Śeṣa manifesztációjaként tartanak számon; Kṛṣṇa mint a Kālīya kígyódémon 
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megölője és mint Ananta (Bhagavad-gītā X, 29, lásd fentebb).666 Vaiṣṇava kontextusban tehát 

jól körülhatárolható értelmezési tartományban mozgunk az istenség-kígyó összefüggését 

illetően, ha pontos kilétét nem is tudjuk feltétlenül meghatározni. Itt visszautalnék arra, hogy 

az alak a helyi hagyomány szerint Kṛṣṇa, illetve Viṣṇu, amit nem kell feltétlenül elfogadni, de 

jelen esetben látszik, hogy az ábrázolási sajátosságból kiinduló gondolatmenet és a lokális 

hagyomány egy irányba mutat, még abban az értelemben is, hogy nem feltétlenül dönthető el 

teljes bizonyossággal az ábrázolt alak kiléte. Néhány apró részletet még érdemes figyelemre 

méltatni. Szembenézetben az ülő alak lótusztrónusától jobbra, egy a nagyobb lótusz tövéből 

kinyúló kocsányon másik apró lótusz látszik, rajta igen kicsiny, térdeplő alakkal. Egy 

hasonlóan apró, térdeplő figura vehető ki alapos vizsgálattal az ülő alak lábai-kezei előtt is; a 

lótusztrónus alatt pedig egy kígyófarok vége ível, talán a kobrataréjhoz tartozó kígyó teste 

(mivel az ábrázolás jobb oldala hiányzik, efelől sem lehet biztosat tudni). Ezek szintén 

szokatlan részletek, melyek talán hozzájárulhatnak az ábrázolt alak kilétének 

megállapításához.  

A Varāha nyakszirtjén meditációs ülésben (yogāsana) ülő alak csonkja található; Brahmā 

ábrázolása volt, és a Varāha feje felé nézett. Vele szemben, a Varāha tarkóján a hét bölcs 

(saptaṛṣi) ábrázolása kapott helyett. A Varāha feje búbján, a csipketerítőszerűen elhelyezett 

girlandok között mintha alakos ábrázolások is lennének, ezeket azonban nem volt módomban 

megközelíteni és tanulmányozni. Az orr tövére Rangarajan szerint egy apró Gāyatrī-ábrázolás 

került. A Varāha pofáján bal oldalt álló alak ekevasat (hala) tart a kezében, s ennek alapján 

Balarāmaként azonosítható. A jobb pofa azonos helyén egy hal látható, hasonlóval a bilhari 

Yajña-varāha (4.2.2.28) esetében találkozunk. Az adott összefüggésrendszerben, figyelembe 

véve a túloldalon álló Balarāmát is, feltételezhetjük, hogy a hal mint vaiṣṇava szimbólum 

jelenik meg (s nem mint a vizes közeg jelképrendszeréhez tartozó ábrázolás). A fülekben 

Rangarajan szerint Vasuk ábrázolása látható; véleményem szerint ez ismét tévedés, több 

okból: az alakoknak nincs bikafeje, közülük az egyik is éppen csak a gyanút kelti fel ilyen 

tekintetben, de alaposabban megvizsgálva megállapítható, hogy nem az; kezükben jól 

felimerhetően nagyméretű húros hangszert tartanak; csak ketten vannak, míg a Vasuk 

nyolcan; még ha fel is tételeznénk, hogy valamiért két Vasut ábrázoltak, akkor is nehéz lenne 

megmagyarázni, hogy kerülnek a fülekbe. Nem véletlen, hogy Rangarajan kísérletet sem tesz 

a magyarázatra. A Varāha füleiben, illetve fülei környékén az eddigiekben is többféle 
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 A buddhista ikonográfiában a Mucalinda kígyókirály által védelmezett Buddha, a jaina ikonográfiában több 
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ábrázolással találkoztunk (iṣṭā-pūrta szertartások, vidhyādharák, Aśvinī kumārák, prāyaṇīya-

udayanīya szertartások), így azon nem kell csodálkoznunk, ha ismét egy más alak jelenik 

meg. A fülekben ábrázolt zenészek éppen olyanok, mint azok a társaik, melyekkel tucatszám 

találkozunk a Varāha testén (oldalán); az összefüggést ebben az esetben egyszerűen a fül mint 

a zene befogadó érzékszerve jelentheti. 

 A testet tizennégy sorban borítják az apró figurák. A sávok a hát közepén kezdődnek, 

elkülönített témájú "gerinc-mező" nincsen. A sávok nyaktól nyakig futnak körbe, hátul nem 

szakítja meg a sort a farok, amely egyébként a törzs alsó részéből kiindulva oszlopszerűen 

támasztja alá a szoborkolosszust, s szögletes, lefelé szélesedő, csak félig-meddig 

kimunkáltnak tűnő jellegéből következtethetően statikai funkciója valószínűleg fontosabb, 

mint a kompozíció részeként játszott szerepe. A testen a szokásos ábrázolások találhatók, 

szám szerint jóval több mint ezer: devák, devīk, ṛṣik, ekādaśa Rudra, Bhairavák, daśāvatāra, 

saptamātṛkā, Gaṇeśa; érdekesség a több tucat, különféle hangszereken játszó zenész 

ábrázolása, akik több sorban is megjelennek. A Varāha lábai fényesre polírozott, sima 

felületek, eltekintve két-két kisméretű ábrázolástól a lábszárak külső felén, amelyek az 

égtájőröket jelenítik meg. 
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4.2.2.27. Yajña-varāha_Panagar (Jabalpur), M. P._11. század (Kalacuri)_Viṣṇu Varāha 

templom
667

 

Panagar 17 km-re Jabalpurtól északra fekszik a Jabalpur-Katni főút mentén; régi neve 

Panagarh. A templom újkeletű, de egy régi szentély helyén épült, amelynek számos 

épülettöredéke és ábrázolása a templom udvarán és szentélyfolyosóján ma is látható. A Yajña-

varāhája ma is aktív tisztelet tárgya, ám a helyiek nem feltétlenül vannak tisztában a kilétével, 

általában Nandinak gondolják. Ugyanebben a templomban Devī-t is tisztelik. Ott jártamkor 

éppen a navarātrī668 ünnepre készültek, amely eredetét tekintve termékenységi ünnep; szokás 

szerint ilyenkor az ünnep első napján cserepekbe búzát vetnek, mely kilenc nap alatt megnő, s 

akkor kiteszik fák alá a tehenek számára, vagy egymás között ajándékozzák. Emiatt a szentély 

körüli folyosó és a Varāha törzsének otthont adó oldalhelyiség sűrűn tele volt rakva 

cserepekkel, úgy, hogy a Varāhát csak nehézségek árán lehetett megközelíteni, s mozogni 

jóformán nem lehetett körülötte, hiszen a megszentelt búzát nem lehetett odébb helyezni. (A 

Varāha egyébként a fal mellé van támasztva, így a fal felé eső oldalát amúgy sem lehet látni.) 

A navarātrī termékenységi vonatkozásainak a Varāha-szentélyben való jelenléte mégis 

érdekes megvilágításba helyezi a Vadkan kultuszt, amelynek, mint arról korábban már szót 
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 'Kilenc éjszaka', azaz tíz nap, amikor évente kétszer, tavasszal és ősszel, Devī/Durgā/Śakti ünnepét tartják.  
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ejtettem, magának is erőteljes termékenységi vonatkozási voltak vagy lehettek az eredeti, élő 

kultuszokban. Itt Panagarban talán éppen e tradíció nyomát fedezhetjük fel, még ha olyan 

áttételesen is, hogy a  Varāha kultusz Devī kultuszával él egy fedél alatt, hiszen e két kultusz 

közös nevezője éppen a termékenységi aspektus lehetett.669 

A Yajña-varāha eredetileg a szomszédos helyiségben található talapzaton állt, melyről a 

helyiek szintén nem tudják, hogy korábban összetartozott az általuk Nandiként tisztelt 

istenség szobrával. A talapzat elejéhez támasztott töredékes dombormű a Garuḍān utazó 

Viṣṇut ábrázolja, ölében Lakṣmī-val. A Garuḍa lábai között egy teknőcfej bújik elő; feje fölé 

egy másik alak, vélhetőleg nāga-rāja magasodik, kobrataraja azonban letörött. Ez a 

dombormű nyilvánvalóan nem tartozik a talapzathoz, bár a témája hasonló lehetett, és a 

talapzatról is hasonló alakok hiányoznak. A talapzaton több csonk látszik: Bhūdevī 

bokapereccel ékes lábfejei, a Varāha pataszerű körmei, Śeṣa farka és talán Garuḍa testének a 

maradványa. A talapzat oldalán daśāvatāra ábrázolás látható, elülső részén pedig nāga-pár, 

egy samudra-rājának vélhető alak és adoránsok; sajnos a pontos megfigyelést az elé tett 

domormű takarása, valamint a folyamatos pūjā és füst meglehetősen megnehezítette. 

A Varāha törzse kb. 180 cm hosszú; anyaga szürkés kő. Ábrázolási sajátosságai a Kalacuri 

művészet más Varāháihoz (Bilhari 4.2.2.28, Majhouli 4.2.2.26) hasonlóak. Ormánya letörött; 

fejét-homlokát girlandok díszítik, melyekben nincsenek alakos ábrázolások. Pofáján 

jobboldalt a Majhouli Varāháéval azonos, ekevasat (hala) tartó figura: Balarāma. (Itt jegyzem 

meg, hogy az ő jelenléte az ekevassal is a termékenységi aspektust erősíti.) A Varāha fülében 

a megrongált alak nem azonosítható. A tarkón látható csonk talán Brahmā ábrázolásának 

lehetett a helye, a maradványból nem ismerhető fel. A Varāha hátán itt sincs különálló 

középmező a gerinc vonalán, hanem csak egy elválasztó vonal osztja két részre a törzs 

ábrázolásainak sávjait. A devák, ṛṣik, saptamātṛkā, Gaṇeśa, Ādityák, navagraha, ekādaśa 

Rudra, Bhairavák, Vasuk, nāga-devák, gandharvák között ismét feltűnő a sok zenész figura, 

valamint az, hogy a daśāvatāra egyes alakjai – pl. Nṛvarāha, Kalki – nem együtt, hanem a 

többi alak között elszórtan jelennek meg. 
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utalva a kultusz népszerűségére. 
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Katni 

4.2.2.28. Yajña-varāha_Bilhari (Katni), M. P._9-10. század (Kalacuri/Cedi)_Viṣṇu 

Varāha templom, a maṇḍapán
670

 

A hely régi neve Puṣpāvatī, s a hagyomány szerint az 5. században alapították. A forrásokban 

a 10. századig követhető nyomon. A település egyéb emlékei között említést érdemel az erőd, 

de különösen a hatalmas víztározó, a Lakṣmaṇa Sāgar, melyeket – csakúgy, mint az ún.Viṣṇu 

Varāha-templomot – a Lakṣmaṇa Sinh Parihar nevű uralkodónak tulajdonítanak (9–10. 

század). A települést alaposan körbejárva nincs kizárva, sőt valószínűnek látszik, hogy – bár a 

Lakṣmaṇa Sāgar mintegy 150-200 méterrel távolabb fekszik, a település mélyebben fekvő 

részein, így a Viṣṇu Varāha templom közvetlen szomszédságában is egykor vízmedence 

lehetett. 

A Yajña-varāha ábrázolás, mely sajnos a csonka darabok közé tartozik, eredeti kontextusából 

(melyet nem ismerünk) kiszakítva, a templom maṇḍapáján áll. Első ránézésre is látszik, hogy 

a Kalacuri-típusú Varāhák közé tartozik, melyeket jellegzetesen füzérdíszek ékesítenek. 

Ennek a Varāhának a fején nem találunk Brahmā-ábrázolást, hanem helyette egy füzérekkel 

körülrakott kīrtimukhát; Brahmā alakja az ormányra került, Sarasvatī helyére. Legalább ilyen 

érdekes, hogy a pofa jobb oldalán, az agyar tövénél egy hal ábrázolása jelenik meg, míg a 

másik oldalon vélhetőleg egy emberi alak; kilétét nem lehet megállapítani, mert erősen 

megcsonkult. A Varāha hátán nincsen "gerinc-mező", helyette egy a gerincoszlopon húzódó 

választóvonal két oldalán közvetlenül az ábrázolások sorai kezdődnek. A sávok így nem U 

alakban futnak körbe a testen, hanem a hátrafelé szűkülve a farok alatti részen futnak össze.  

A Varāha testének jobb oldalán a legfelső sorban nyolc nāga látható, fejük felett háromfejű 

kobrataraj, jobb kezük abhaya-mudrāban, baljukban vizeskorsó, tekeredő kígyófarkukon 

ülnek. Tőlük balra három pocakos, háromfejű  Brahmā látható vizeskorsóval, lótusszal. A 

következő sorban pocakos, négykarú férfialakok, felső kezeikben háromágú szigonyok 

és/vagy botok, a jobb alsó kezük abhaya-mudrāban, a bal alsóban vizeskorsó. A következő 

sorban ismét csak pocakos, de most kétkarú férfi figurák ülnek, mindkét kezükben kinyílt 

lótusz: a tizenkét Āditya. Eggyel lejjebb ismét pocakos férfialakok, most négykarúak, tartanak 

kezükben lótuszt, könyvet (?) és vizeskorsót; jobb alsó kezük abhaya-mudrāban van; lejjebb 
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 Banerjea, J. N. 1945:123, Banerjea, R. D. 1931:94, Banerjea, R. D. 1933:104, Rangarajan, H. 1997:68–69. 

Fotó: Banerjea, R. D. 1931:Plate XXXVIIb, Rangarajan, H. 1997:Fig. 25; saját felvételek. Az AIIS 

fotóarchívuma egy egész képsorozatot közöl a templomról, annak fennmaradt ábrázolásairól, többek között egy 

Nṛ-varāha ábrázolásról is. Ezzel szemben nem közöl egy képet sem a Yajña-varāha ábrázolásról. A maṇḍapa 

fotójáról (AIIS CAA PhA 60366) úgy tűnik, mintha akkor nem is állt volna azon a helyen, ahol most, bár ezt 

nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani.  
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haladva a hét anya következik: Brahmāṇī, Maheśvarī, Kaumārī, Vaiṣṇavī, Vārāhī, Indrāṇī, 

Cāmuṇḍā. A Varāha bal oldalán felül a tíz avatāra ábrázolása látható; a farok felől a sort két 

állatalak zárja. A következő sávban yogāsanában ülő, botot és kígyót tartó, majd torzonborz 

alakok: Bhairavák. Eggyel lejjebb a Tejtenger kiköpülése kapott helyet, majd még lejjebb 

négykarú Viṣṇuk, változó sorrendben tartott attribútumaikkal. Érdekes, hogy ezen a Varāhán 

szinte minden férfialak pocakos, és alig van női szereplő. Amit eddig nem láttunk az 

ábrázolásokon, de a Yajña-varāháról szóló szövegek rendszerint tartalmazzák, az a nagy 

herezacskó; ezen a Varāha ábrázoláson jól megfigyelhetjük. 

  
 

  

4.2.2.29. Yajña-varāha_Karitalai (Katni), M. P._kb. 10-11. század (Kalacuri/Cedi)_in 

situ: egykori Varāha templom talapzatán
671

 

Karitalai, régi nevén Karṇapura, Katni kerületben, Mahiyartól 35 kilométerre 

délkeletre,Ucchaharától 50 kilométerre délre fekszik a Kaimur hegyvonulat keleti oldalán; ma 

falu. A modern városi településtől északra húzódó gerincen számos, közöttük egykor 

tekintélyes méretű templom romja található az Archaeological Survey of India által őrzött 
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 Cunningham, A. 1966a:7-8, Rangarajan, H. 1997:83–85. Fotó: Rangarajan, H. 1997:line drawing 5–6, Figs. 

43–44; saját felvételek 
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területen. Távolabb, a romoktól keletre, egy nagy, mintegy másfél km széles víztározó is 

található itt, mely mára csaknem teljesen kiszáradt. A romterület legfőbb szobrászati emléke a 

Yajña-varāha; ezen kívül sok kisebb szobor és töredék található a területen, köztük számos 

jaina alkotás. Azonban a Cunningham leírásában szereplő, gigantikus méretű Nṛsiṃhának672 

ma már nyoma sincs. Ugyaninnen előkerült viszont a Matsya és a Kūrma avatāra egy-egy 

ritka, nagyméretű ábrázolása, melyeket ma a városka iskolájának bejáratánál lehet 

megtekinteni; a helyiek elmondása szerint azért, mert rablók el akarták hurcolni a szobrokat, a 

helybeliek azonban a nyomukba eredtek, és a meggyőzés erejével visszafordulásra 

kényszerítették őket. A teherautóról itt rakták le a szobrokat, melyeket azután már nem tudtak 

a területre visszavinni. A ritka alkotások mindenesetre további bizonyítékul szolgálnak az 

avatārák kultuszának egykori jelentőségére Karitalaiban, melynek a cedi-beli Kalacurik általi 

korai birtoklásáról egy a jabalpuri múzeumban őrzött felirat tanúskodik. A felirat említi Raja 

Deva yuvarāját és Lakṣmaṇa rāját, az utóbbit mint Cedi urát (Cedinra, Cedinarendra);673 

említi továbbá a király miniszterét, Someśvarát, aki a Varāha templomot építtette, s ellátására 

több falu jövedelmét adományozta.674 Az egykori templomnak ma már nincs nyoma, az ASI 

az egykori talapzatot lebetonoztatta, és itt, megbillent talapzatán áll a Yajña-varāha. 

A Varāha méretei: 230 cm magas, 264 cm hosszú, 89 cm széles; anyaga vörös homokkő. 

Kialakítása különleges, párhuzamát nem ismerjük. Testét és lábait füzérek és csengettyűk 

díszítik, s csupán a hátát takarószerűen borító mező sávjaiban, illetve néhány girlandban 

találhatók ábrázolások, továbbá a fej füzérei közül az egyik repülő égi lényekből tevődik 

össze. Az agyarak letörtek, s nem tudhatjuk, hogy a jobb oldalon látható apró kőtöredék vajon 

egy egykori Bhūdevi ábrázolás nyoma-e. A nyakszirt mögött több letört ábrázolás csonkja 

látható, melyekről szintén nem dönthető el, hogy mit ábrázolhattak. Az pedig végképp rejtély, 

hogy hol van az a "kiemelkedő felület" a fejen, ahol Rangarajan Brahmā-ábrázolást vél 

felfedezni.675 A hát szögletes mezőjében, középről kiindulva, meditációs pózban (yogāsana) 

ülő ṛṣik láthatók, kezükben bot (daṇḍa) és vizeskorsó; lejjebb a hét anya (sapta-mātṛkā); a 

mező széleit díszítő girlandokban nāgák sorjáznak. Igazi kuriózumként említi Rangarajan 

három vedikus áldozati oltár (yajña-kuṇḍa) ábrázolásának megjelenését a ṛṣik sorában, ami 

valóban nagyon érdekes lehetne, hiszen közvetlenül utalás lenne arra, hogy a Yajña-varāha 
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kultusza mint élő vedikus áldozati hagyomány létezett ebben az időszakban, ezen a területen. 

Sajnos azonban meg kellett állapítanom, hogy amit Rangarajan yajña-kuṇḍának vélt, az 

egyszerűen három tipikus kīrtimukha 'dicsőség arca' (démonálarc), ismert ornamentális 

motívum; ezek alkotják mindkét oldalon a girlandok kiinduló pontját. Hasonló ábrázolással a 

Bilhari Varāha (lásd 4.2.2.28) nyakszirtjén is találkoztunk, amely úgyszintén a Kalacuri-Cedi 

művészeti hagyomány alkotása. 
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Chattarpur 

4.2.2.30. Yajña-varāha_Khajuraho (Chattarpur), M. P._900-925 (Candella)_Varāha 

templom
676

 

Khajuraho a Candellák fővárosa volt a 9–13. század közötti időszakban. Nagy templomépítők 

lévén, számos fontos templomot, s bennük megannyi szobrászati remekművet hagytak hátra; a 

legismertebbeket Khajurahóban, de királyságuk számos más helyszínén is. A khajurahói 

templomokat 1838-ban egy brit mérnök, T. S. Burt fedezte fel újra, majd A. Cunningham írta 

le részletesen 1852 és 1885 között.677 Azóta számos történész és indológus foglalkozott velük, 

és kutatásuk számottevően előre haladt, ám még mindig szép számmal vannak megfejtetlen 

rejtélyek és megválaszolatlan kérdések. 

Khajurahónak, a Candella rājputok egykori fővárosának nevét (Kajuraha) először 1022-ben 

említi a Mahmūd Ghaznīt kālinjarai hadjáratában elkísérő Abū Rihān, aki Jajahuti
678

 

fővárosaként emlékezik meg róla. A következő leírás Ibn Battūtáé, aki 1335-ben látogatott 

ide. A vidék legkorábbi említése viszont Hsüan Tsang-nál található, aki i. sz. 641-ben fordult 

meg itt. A beszámolókból világos, hogy a szerzőik által említett Jajahoti nagyjából a modern 

Bundelkhandnak felel meg. Cunningham leírja, hogy a régi Jajahoti nevét a területet lakó 

Jajhotiya brāhmanokról kapta; Khajuraho falu lakossága még a 19. században is nagyrészt az 

ő leszármazottaiknak hét nemzetségéből tevődött össze (a többi család a Candella rājputok 

leszármazottja volt). A helyi brāhmanok a Jajhotiya nevet a yajur-hotából, azaz egy 
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 Agarwal, U. 1964:37, Rangarajan, H. 1997:69–82, Shah, U. P. 1959:68. Fotó: Agarwal, U. 1964:Fig. 12, 

Elisofon, E. and Watts, A. 1971:123, Rangarajan, H. 1997:line drawing 4, Figs. 26–42, Sivaramamurti, C. 

1974:Fig. 51, Snead, S. 1989: Figs. 123, 124; saját felvételek 
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 A. Cunningham több körútján megfordult Khajurahóban a jelzett időszakban, s erről "Report"-jaiban rendre 

beszámolt. Vizsgálatainak fókuszában mindannyiszor más állt: a terep felmérése, a templomok leírása, 

Khajuraho története, a feliratok, stb. (Cunningham, A. 1972:412–439, — 1969:55–69, — 1966b:16–22). 

Munkáját J. D. Beglar folytatta, bár ő inkább a Cunningham által kevésbé vizsgált helyszínekre koncentrált 

(Beglar, J. D. 1966:41–42).   

678
 A név Jajāhuti/Jejāhuti/Jajāhoti/Jijhoti változatokban, illetve Jejābhukti, Jejākabhukti alakban fordul elő a 

feliratokban. A névben szereplő Jejā királyt a Chandellák fontos felmenőik között tartották számon, aki a 

későbbi Bundelkhand egy részét a Pratihārák vazallusaként birtokolhatta (bhukti). Mivel azonban a név Jejā saját 

feliratából nem ismeretes, hanem csak a nemzetség 13. tagja, a mintegy kétszáz évvel és tíz generációval később 

élt Kīrtivarman feliratából, a névben szereplő uralkodó akár a Rāṣṭrakūṭa dinasztiabeli Jejja is lehetett, aki a 

Rāṣṭrakūṭa főnemzetségtől birtokolta ezt a területet. Ugyanígy nem zárható ki az, hogy a Yajurveda Maitrāyaṇī 

iskolájának, illetve az ehhez tartozó brāhmaṇáknak van köze a névadáshoz, mert ezek jelenlétére a térségben 

szintén tartalmaznak utalásokat a feliratos források (Shah, K. K. 1988:3–5). 
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yajurvedikus szertartás nevéből eredeztetik.
679

 Maguk a Candellák helyi törzsi származásúak 

lehettek, bár magukat a Holdtól eredeztették a legendás bölcs, Candrātreya révén. 

Hagyományuk szerint származási helyük Maniyā-garh volt, egy Khajurahótól mintegy 20 

kilométerre délre fekvő hegyi erőd, amely családi istenségük, Maniyā-deva vagy Maniyā-devī 

nevét viseli.Utóbbi helyi törzsi istenség, akinek szentélye ma is létezik Maniyagarh-ban 

(Rajgarh) és Mahobában.
680

 A Candelláknak tehát nemzetségi hagyományuk révén közvetlen 

kapcsolatuk volt a törzsi kultuszokhoz, miközben kifinomult, nāgara stílusú templomaik a 

hindu vallási építészet főáramába kapcsolódtak.   

Khajuraho ma (miként a 19. században is) kis falu, mely a Khajur vagy Ninora Sāgar nevű, az 

esős évszakban mintegy másfél kilométer hosszú és kb. 500 méter széles tó délkeleti 

csücskében fekszik. A falut minden irányban templomcsoportok (és ezek romjai) veszik 

körül. A nyugati csoport a Sib/Śiv Sāgar közelében található. Cunningham 1864-ben készített 

helyszínrajzán ugyanakkor jól látszik – mint ahogy azt leírásában is közli –, hogy ez a 

víztározó egykor egy kb. 1 km hosszú nyúlványával benyúlt a nyugati csoport templomai 

közé, melyek rendre annak partján sorakoztak. A templomok képe és elrendezése ilyenformán 

eredetileg a maitól teljesen eltérő képet mutatott.681 Itt a templomok folyamatos csoportot 

alkottak, s ez volt az a főváros, melyről Hsüan Tsang is beszámolt. A későbbiekben azonban 

Khajuraho egészen a Kurar Nala nevű vízfolyásig kiterjedt (lásd Cunningham térképét). Rana 

S. B. Singh, a benáreszi hindu egyetem geodéziai tanszékének vezetője, aki amerikai 

kutatócsoporttal Khajurahóban többek között geodéziai és topográfiai felméréseket végzett, a 

talajfelszín magasságából kindulva úgy vélekedik, hogy nem lehetlen, hogy a Khajuraho 

melletti vízfolyások esős évszakok idején kiöntöttek, és elárasztották a templomok között 

fekvő területeket is.682 Amennyiben ez igaz, akkor ez szintén egészen más megvilágításba 

helyezi a templomokról alkotott képet. Magyarázatot ad arra például, hogy miért állnak olyan 

magas talapzaton a templomok, s azt is elképzelhetővé teszi, hogy a Varāha-templomot is 
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 Cunningham, A. 1972:412–413. Mindez azért is érdekes, mert mutatja, hogy Khajuraho és környéke a 

legrégebbi időkben is vallásilag prominens hely volt, amit a buddhizmus itteni jelenléte is erősített, majd a 

hinduizmus megerősödésével a hangsúly a hindu kultuszra tevődött át. Késői beszámolókból azt is tudjuk, hogy 

a templomokban a vallási tevékenység a muszlim hódítás idején is, legalábbis egy darabig, tovább folytatódott. 

680
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 A nyugati templomcsoporttól a Caunsat Yoginī templomhoz vezető magas töltés és út építése, mely jelenleg 

folyik, éppen keresztbe vágja a Śiv Sāgar medencéjét, még felimerhetetlenebbé téve az eredeti topográfiai 

szerkezetet. Pedig Khajuraho víztározó rendszerének alaposabb tanulmányozása meggyőződésem szerint érdemi 

információkkal szolgálhatna nemcsak Khajuraho és a Candellák vallási kultusza, hanem más oldalról a "water 

management systems" manapság lendületesen folyó kutatásának szempontjából is.  

682
 Lehetséges, hogy a terület elárasztásához nem is kellettek a folyók, elég volt a Śiv Sāgar magas vízállása. 
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időről időre víz vette körül, ami különösen adekvát környezetet biztosított a Földet az 

ősvizekből felemelő Vadkan számára. 

A nyugati templomcsoport datálását három itt talált, fontos felirat segíti, melyek az i. sz. 954 

és 1001 közötti 47 évből származnak. Ennek alapján Cunningham ezt a templomcsoportot a 

10–11. századra datálta. A nyugati templomcsoport tagja a Lakṣmaṇa-templommal majdnem 

szemközt álló Varāha szentély (Cunningham térképén a 11-es számot viseli), melyben a 

Yajña-varāha gigantikus ábrázolása áll. Keletkezését i. sz. 900 és 925 közöttre teszik. A 

magas, lépcsős talapzaton álló, oszlopokkal körülvett kisméretű szentély minden oldalra 

nyitott, s bejáratánál kétszer két oszlop alkot porticót. Belül a mennyezetet hatalmas lótusz 

rozetta ékesíti. Maga a Varāha 190 cm magas és 287 cm hosszú; egyetlen darab sárgás színű 

homokkőből készült, mely fényesre van polírozva. A gigantikus alkotást a rajta kifaragott 

alakok százai (Cunningham szerint 674, Rangarajan szerint 689) borítják, melyek valóságos 

illusztráció-tárat alkotnak valamely képzeletbeli ikonográfiai kézikönyvhöz. Azonban nem ez 

az egyetlen jelentősége ennek a Yajña-varāhának, hanem az is, sőt elsősorban az, hogy ma is 

eredeti kontextusában áll, s ott tanulmányozható, ami lényeges, az eredeti helyükről elkerült 

ábrázolások esetében meg nem szerezhető információkkal bővíti vele kapcsolatos 

ismereteinket. Sajnálatos, hogy Bhūdevī alakja letörött és elveszett, s csak a két lábfeje látszik 

a talapzaton, valamint kezének maradványai a Vadkan nyakán. A Földistennő már 

Cunningham felmérésekor sem volt meg, azonban a Śeṣa felsőteste a Vadkan mellső lábai 

között, valamint egy másik, ülő alak, melyről Cunningham beszámolójában olvashatunk, 

azóta veszett el. Az ülő alak, akit Cunningham nem azonosított, a maradványokból ítélve 

egyérteműen Garuḍa volt, aki a szokásos módon, a Varāhával szembefordulva, összetett 

kezekkel hódolt az istenség előtt. Ma is megvan viszont, bár megrongálva, a Garuḍa csonkja 

előtt a Kaśyapa teknős feje, ami arra utal, hogy koncepcionálisan itt is az ősöreg Teknős, a 

világegyetem szilárd alapja, maga is teremtő, szolgáltatja a szilárd alapot, melyen a Földet 

felemelő Vadkan megveti a lábát, a szobrászati megvalósítás szintjén pedig az ő teste és 

páncélja alkotja a szobor talapzatát. Lábai, ahogyan más esetekben láttuk, ezúttal nincsenek 

kifaragva a talapzaton. (Rangarajan nem vette észre a teknős-fejet, mert nem említi, és az 

épen maradt teknős-fejek számbavételekor sem vette figyelembe.)  

A Varāha ormányán Sarasvatī pompás ábrázolása látható. Az istennő lótusztrónuson ül 

lalitāsanában; négykarú, felső kezeiben lótuszt (kamala) és könyvet (pustaka) tart, 

természetes kezeiben lantját (vīṇā) fogja. A pofa jobb oldalán, az agyar fölött Sāvitrī ülő 

alakja van elhelyezve, minkét kezében lótusszal; a baloldal azonos helyén Lakṣmī ül, 
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kezeiben lótuszbimbó, illetve kinyílt lótusz. A szem alatt jobboldalt Sūrya, szintén 

lótuszokkal; baloldalt Candra abhaya-mudrāban és vizeskorsóval. A fülek bejáratánál egy-

egy pocakos, ülő istenség látható; ez rendszerint az iṣṭā-pūrta szertartások 

megszemélyesítőinek helye, akiknek egyike a szavak nyelvtani neme szerint férfi, másika nő 

szokott lenni, azonban itt két férfialak látható, ami kérdésessé tenné az azonosítást, ha nem 

lenne az iṣṭā-nak egy masculinum alakja (iṣṭa) is. A Varāha orrán Gāyatrīnak, a Vedak 

anyjának (Vedamātā) ábrázolása kapott helyet, homlokán Brahmā, s alatta a négy Vedát 

megszemélyesítő alakok. A vedikus tudást jelentő Brahmā yogāsanában ül, szokás szerint 

lótusztrónuson, felső kezeiben szertartási kanalak (sruk, sruva), természetes jobb keze 

abhaya-mudrāban, a balban kamaṇḍalu. Az agyar tövénél ezúttal a bolygóistenek (nava-

graha) ábrázolása kapott helyet. Jobboldalt Sūrya, Candra Maṅgala és Budha; baloldalt 

Bṛhaspati/Guru, Śukra, Śani, Rāhu, Ketu. A Varāha torkán egy az eddigiekben nem látott, 

kétvégű szertartási kanál jelenik meg: Rangarajan szerint ez a Yajña-varāha jelképrendszerét 

leíró szövegeknek arra az elemére utal, mely szerint a Varāha torka az upasada szertartások 

(Bhāgavata-purāṇa II, 13, 37), azaz három iṣṭi, amelyek a jyotisoma szertartás során a soma 

préselését jelentik, s ezeket az iṣṭiket jelképezné a szertartási kanál. Ezt az is valószínűsíti, 

hogy – bár Rangarajan nem említi – a kanál-motívum még kétszer, a nyak jobb és bal 

odaldalán is megjelenik, az utóbbi két esetben keresztbe tett kanalak formájában.683   

A Varāha hátán, a gerincoszlopon, U alakú mezőben a teremtést ábrázolták.684 Az istenség 

legmagasabb formája, Para Vāsudeva alakja itt nem az eddig megszokott módon a 

nyakszirtnél, hanem a "gerinc-mező" túlsó végén jelenik meg. Alatta Brahmā látható, további 

négy Brahmā társaságában; alattuk Śiva nyolc Rudrával; őalattuk Viṣṇu hat másik Viṣṇuval; 

végül a hét bölcs ábrázolása zárja a panelt. Brahmā, Śiva és Viṣṇu az erani Varāha óta a 

teremtés ábrázolásában Vāsudeva vyūháinak, Saṃkarṣaṇának, Pradyumnának és 

Aniruddhának felelnek meg. A Varāha testén ebben az esetben is istenek és bölcsek 

ábrázolásai sorjáznak, közöttük a tizenegy Rudra (ekādaśa Rudra) háromágú szigonnyal és 

vizeskorsóval; a nyolc Vasu (aṣṭa-vasu: Āpa, Dhruva, Soma, Dharma, Anila, Anala, Pratyūṣa, 

Prabhāsa) bikafejjel, karddal (khadga) és vizeskorsóval; a tizenkét Āditya (Dhātri, Mitra, 

Āryamān, Rudra, Varuṇa, Sūrya, Bhaga, Vivasvan, Pūṣan, Savitri, Tvaṣṭri, Viṣṇu), mindkét 

kezükben lótusszal; a hét anya (saptamātṛkā): Brahmāṇī, Maheśvarī, Kaumārī, Vaiṣṇavī, 

                                                 
683

 Meg kell jegyezni mindazonáltal, hogy a motívum gyémántjogarra (vajra) is emlékeztet, jóllehet ennek a 

megjelenítését a Varāha nyakán még nehezebb lenne megmagyarázni. 

684
 Minthogy a Varāha hatalmas mérete miatt a hátán levő ábrázolások tanulmányozására nem volt módom, ezek 

leírásakor H. Rangarajanra kell hagyatkoznom. Rangarajan, H. 1997:72-74  
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Vārāhī, Indrāṇī, Cāmuṇḍā; megkülönböztető jegye a vadkanfejű Vārāhīnak van, aki a Varāha 

női megfelelője, és a lesoványodott, lógó mellű Cāmuṇḍānak, aki koponycsészét (kapāla) tart 

a kezében; a többiek lótuszt és vizeskorsót fognak. A sor végét, mint rendesen, Gaṇeśa zárja.  

A következő sorokat devák, ṛṣik, füzértartó égi lények (mālā-dhara) és gandharvák töltik 

meg, utóbbiak különböző hangszereken – damarun, mridaṅgán, fuvolán, eolhárfán – 

játszanak. A Varāha lábai felett a négy örökifjú bölcs, Brahmā mentális termtményei, a 

Kumārák – Sanat, Sanātana, Sanaka és Sanatkumāra – viszonylag nagyméretű, három soron is 

átívelő ábrázolása látható. Testük szép és fiatal, gazdagon fel vannak ékszerezve diadémmel 

(mukuṭa), nyakékkel (kaṇṭhahāra), nyaklánccal (kaṇṭhamālā), beavatási fonallal (upavīta), 

füldíszekkel (karṇa-kuṇḍala), felkarpántokkal (keyūra), övvel (kati-bandha), karperecekkel 

(hasta-valaya) és bokaperecekkel (pāda-valaya). Négykarúak, a felső kezeiket fejük felett 

napköszöntő tartásban teszik össze, jobb alsó kezük kegyosztó tartásban (varada-mudrā) van. 

A Varāha lábain folytatódik a különböző istenségek sora, s ide kerültek – mint azt más 

esetekben is láttuk – az égtájőrök (aṣṭa-dikpāla) ábrázolásai. A lábak ábrázolásainak többsége 

valamilyen módon a vízzel kapcsolatos, adekvát módon, hiszen a Varāha az óceán mélyéről, 

az alsó világból (pātāla) hozza fel a földet, amelyet a kígyók laknak; ezért van az, hogy 

testére és lábaira kígyók tekerednek. Az égtájőrök elhelyezése a lábakon pedig talán azzal 

lehet kapcsolatos, hogy a Varāha lábai mint a föld szilárd tartó oszlopai, pillérei is 

értelmezhezőek, s ezeken alkalmasnak tetszhetett elhelyezni a világmindenség régióira ügyelő 

égtájőröket. A jobb mellső láb felső sávjában a hét folyóistennő: Gaṅgā, Yamunā, Sarasvatī, 

Narmadā, Godāvarī, Sindhu, Śiprā ülő ábrázolását látjuk, mindkét kezükben vizeskorsóval, 

melyet a bal oldalukra eltartanak. A második és a harmadik sort kígyó-királyok (nāga-devatā) 

ülő ábrázolása tölti ki; fejük felett háromfejű kobrataraj, jobb kezük abhaya-mudrāban, bal 

kezükben vizeskorsó. Alattuk Varuṇa, a nyugati és Vāyu, az északnyugati égtáj őre áll 

kétszeresen hajlott (dvi-bhaṅga) testtartásban. Váyu két felső kezével zászlót tart, jobb alsó 

keze kegyosztó tartásban (varada-mudrā) van, bal alsó keze letörött. Bal lába mellett 

hátasállata, az őz látható. Vāyutól balra áll Varuṇa, bal felső kezében fő attribútuma, a hurok 

(pāśa), jobb felső kezében lótuszbimbó, jobb alsó keze varada-mudrāban van, bal alsó 

kezében vizeskorsót (kamaṇḍalu)
685

 tart. Jobb lába mellett látható hátasállata, a krokodil. A 

                                                 
685

 Kamaṇḍalu 'fából vagy cserépből készült vizeskorsó, kulacs, melyet aszkéták vagy tanítványok használnak', 

'vizeskorsó'. Monier-Williams, M. 1979 (1899):252. A hindu ikonográfiában az aszkézissel jellemezhető vagy 

vízzel kapcsolatban álló hindu istenségek ábrázolásakor alkalmazzák, emiatt a hinduizmusban az aszkézis 

jelképe. Létezik egyszerű, hosszúkás, váza alakú formában és csőrös változatban is. Mivel az egész 

világegyetem a vízből jön létre, Brahmā teremtő istenként vízzel telt korsót, kamaṇḍalu- tart a kezében. 
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Varāha patája mellett, jobboldalt az Óceán urának (samudra-rāja) makara-járművön utazó, 

művészien megfaragott alakja van elhelyezve; két kezével vizeskorsót szorít a mellkasához. A 

jobb hátsó lábra a dik-pālák közül Kubera és Īśāna, az északi és az északkeleti égtáj őre 

került. Kubera jobb felső kezében lótuszbimbót, baljában könyvet (pustaka) tart; természetes 

jobb keze varada-mudrāban van, baljában pedig a mongúz-erszény (nakula) látható. Jobb 

lába mellett hátasállata (vāhanája), a kutya. Īśāna felső kezeiben háromágú szigonyt (triśūla) 

és kígyót tart, természetes jobb keze varada-mudrāban van, a balban vizeskorsót (kamaṇḍalu) 

tart. Jobb lába mellett fekszik vāhanája, a Nandi bika. A jobb hátsó pata mellett is ott találjuk 

a makarán utazó samudra-rāja ábrázolását. A bal mellső láb ábrázolásai között felül ismét ott 

találjuk a folyóistennőket, de most nem balra, hanem jobbra fordulva tartják a vizeskorsót. 

Ezen a lábon Yama és Nirṛti dik-pāla, a déli és a délnyugati égtáj őre jelenik meg. Yama jobb 

felső kezében a koponyafejű botot (khaṭvāṅga) tartja, baljában lótuszbimbót; természetes jobb 

keze varada-mudrāban van, a balban vizeskorsót (kamaṇḍalu) tart. Lábánál hátasa, a bivaly 

emberi alakban látható. Nirṛti jobb felső kezében könyvet, a balban kígyót tart; természetes 

jobb kezében feltartott kard van, míg a jobb kezével koponya hajcsomóját fogja. Lábánál 

vāhanája, egy hulla (preta). A Varāha lábának lépteit itt is az Óceán ura kíséri. A bal hátsó 

lábon felül két sorban Bhairavák ülnek, koponyából készült alamizsnás szilkével (anna-

pātra), a jobb kezükben és a balban vizeskorsóval (kamaṇḍalu). Ez a láb Indrának és 

Agninak, a keleti és délkeleti égtáj őreinek a helye. Agni jobb felső kezében a fáklya 

(maśāla), bal felső kezében lótuszbimbó van; természetes jobb keze varada-mudrāban van, a 

balban vizeskorsót (kamaṇḍalu) tart. Mellette vāhanája, a kos. Indra jobb felső kezében 

fegyvere, a villámjogar (vajra), bal felső kezében az elefántösztöke (aṅkuśa); természetes 

jobb keze varada-mudrāban van, a balban vizeskorsót (kamaṇḍalu) tart. Lábánál vāhanája, az 

elefánt látható. Ennek a lábnak is elmaradhatatlan kísérője az Óceán makarán utazó ura.  

A khajurahói Yajña-varāha ennek az érdekes és változatos megvalósítású ikonográfiai 

típusnak talán a legszebb példánya, mely sikerrel mutatja be az elsődleges teremtést (a Varāha 

gerincén), a világok Brahmā általi teremtését (a Varāha testén), a kozmosz alapjait és őreit 

(Kaśyapa, Śeṣa, dik-pālák), az ősóceán vízi közegét (nāgák, samudra-rāja, Kaśyapa), a 

Yajña-varāhát mint a vedikus áldozat megtestesítőjét (fej és pofák), a Yajña-varāha tettének 

kozmikus jellegét (bolygóistenek, égtájőrök), a Föld megmentésének teremtő aktusát 

(Földistennő), továbbá összeegyezteti a vyūha-elméletet a hinduizmus fő isteni 

hármasságával, s mindemellett az ábrázolások számtalan apró és nagyobb részletével 

biztosítja az egész teremtett világ hódolatát a Legfelső Úr, Varāha-Viṣṇu előtt. 
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4.2.2.31. Yajña-varāha_Khajuraho (Chattarpur), M. P. 11th century 

(Candella)_Allahabad Museum
686

 

A kisméretű, töredékesen fennmaradt ábrázolás magassága jelenlegi állapotában 55 cm, 

hossza 124 cm. Anyaga szürke kő. A lábak letörtek, de a bal mellső láb csonkjának tartásából 

látszik, hogy lábát emelve, mozgásban faragták meg a Varāhát. Testének ábrázolásai erősen 

lekoptak, az alakok nehezen vehetők ki. Fején kör alakú fejdísz; a körön belül, a homlok felett 

a lekopott ábrázolás talán Brahmā lehetett. Ormányán Sarasvatī ábrázolása a vīnával jól 

kivehető. A pofa jobb oldalán Sūryát látjuk, kezében lótuszokkal. A test ábrázolásainak 

érdekessége, hogy a sorokba rendezett alakok között jobboldalt két, baloldalt három alak 

valamivel nagyobb, mint a többi; ezek kilétéről a szobor mai állapotában nehéz biztosat 

állítani.  

 

Tikamgarh 

4.2.2.32. Yajña-varāha_Bhelsi (Tikamgarh), M. P._10. század
687

 

Ez a publikálatlan Yajña-varāha S. K. Bajpai szíves közlése révén került a 

"gyűjteményembe". Sajnos a fotó nem túl jó minőségű, és a Varāha ábrázolásai is nagyon 

megkoptak, így ikonográfiai sajátosságairól csak nagy vonalakban lehet fogalmat alkotni. A 

Varāha testét a hátán található "gerinc-mező" után tizenegy sorban, a lábait további öt sávban 

borítják az istenek és bölcsek ábrázolásai. A Vadkan előtt a talapzaton Śeṣa hátrahajló, szinte 

                                                 
686

 Rangarajan, H. 1997:103-104. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 78, AIIS CAA PhA 87966, 96464–96466; saját 

felvétel 

687
 Dr. S. K. Bajpai szíves közlése. Fotó: S. K. Bajpai 
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hanyatt fekvő alakja hódol üdvözlő tartásban; farka szokásos módon a Vadkan lábai között 

húzódik. A Varāha testére a nyakánál lótuszszár és kígyó teste összecsavarodva kúszik fel. A 

nyakszirten nem látható kis szentély. Fején füzéres dísz, a pofáján a fül bejáratánál, az agyar 

tövén és a szem alatt ábrázolt alakok, bár nem kivehetők, de nyilván a Napisten és a vedikus 

szertartások megszemélyesített alakjainak szokásos ábrázolásai. A fej hosszúkás, az ormány 

nyújtott, a szájban oldalról látszik a nyelv és az agyar felkunkorodik. A jobb mellső lábon kis 

kör alakú medalionban az Óceán urának (samudra-rāja) makarán utazó alakja látszik. 

Az ábrázolás keletkezését közlői a 10. századra teszik. 

 

Satna 

4.2.2.33. Yajña-varāha_Gangasagar (Satna), M. P._kb. 11. század (Kalacuri)_Rāṇi 

Durgāvatī Museum Jabalpur (2923)
688

 

A Kalacuri művészet alkotása a jabalpuri múzeumban őrzött Yajña-varāha, korban is 

megegyezik az előzőekben leírt darabokkal. Erősen rongált; azok közé a Varāha-ábrázolások 

közé tartozik, melyeknek csak a törzse maradt fenn, s eredeti kontextusát sem ismerjük, így 

pusztán a törzs és a fej ábrázolásainak vizsgálatával kell beérnünk. Az ormány, mint 

annyiszor, itt is letörött. A fejtetőt a Kalacuri művészet Varāháin megszokott füzérdísz ékesíti. 

A nyakon látható csonkból ítélve, Brahmā ábrázolása ülhetett itt, mely a Vadkan feje irányába 

nézett. A száj sarkából ezúttal lótuszszárak nyúlnak ki, s a virágon baloldalt hal, jobboldalt 

férfialak látható táncos testtartásban, azonban a kezében tartott tárgy letörött. Az eddigi 

ábrázolásokon megszokott, alakokkal díszített nyakfüzér ezúttal a test hátsó részére került – a 

                                                 
688

 Rangarajan, H. 1997:91-92. Fotó: Rangarajan, H. 1997:Fig. 57; saját felvételek 
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háton díszes csomó rögzíti –, s helyét erdei virágokból font füzér (vanamālā) vette át. A test 

jobboldalának ábrázolásai között devákat, daśāvatārát, Gaṇeśát, zenészeket látunk, továbbá 

vidyādharát, nāga-rājákat kör alakban alájuk csavarodó farokkal, Vasut, elefántokat 

hajcsárral, lovat lovassal, aszkétákat, alul a hason – közel a képzeletbeli vízhez, ahonnan a 

Vadkan előbukkan – Śeṣán fekvő Viṣṇut lábánál Bhūdevīvel és Lakṣmīval. A bal oldal erősen 

rongált, egy nagy foltban teljesen hiányoznak az ábrázolások. A maradék felületen 

bolygóistenek (navagraha), ismét Viṣṇu tíz avatārája, Vasu, istenségek, az óceánok makarán 

lovagló urai (samudra-rāja) láthatók.  

Általában megállapítható, hogy a Kalacuri művészet Yajña-varāháinak ábrázolásai nagyobb 

szabadságot és nagyobb változatosságot mutatnak, mint akár a Candella, akár a Paramāra 

dinasztia alkotásai, abban az értelemben, hogy az apró alakok kevésbé feszes rendben követik 

egymást, kevésbé egyöntetűek, elrendezésük kevésbé merev: a felső sorok istenalakjait kivéve 

szinte minden alak más és más, az ábrázolások nemcsak frontálisak, hanem sokszor 

oldalnézetiek, nemcsak az isteni világok, hanem a földi világ jelenetei is felbukkannak és a 

megszokott jelenetek szereplői is változatosabb módon ábrázolva jelennek meg. Ez olyanfajta 

művészi szabadságot sugall, melyet más közép-indiai dinasztiák művészetében – most 

kizárólag a  Varāha-ábrázolásokra gondolva – nem feltétlenül lehet érezni.  

  

Rewa 

4.2.2.34. Yajña-varāha_Bhita (Rewa), M. P._11. század (Kalacuri)_Vishnu Varaha 

temple, in situ
689

 

Bhita Yajña-varāhájára a Majhouli szentély papja hívta fel a figyelmemet. Bhita falu 

Jabalpurtól a 12-es főúton 25 km-re,  Shahpuránál letérve, 5 km-re fekszik. A Viṣṇu-Varāha 

templom, ahol a Yajña-varāha áll, újkeletű építmény, tulajdonképpen nyitott maṇḍapa. A 
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 Fotó: saját felvételek 
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jabalpuri múzeum munkatársai által elhelyezett tájékoztató tábla arról informál, hogy az 

eredeti Viṣṇu-Varāha templomot a Kalacuri-dinasztia idején építették a 11. században, ma 

már azonban semmi sincs belőle, a talapzata is romos. A Yajña-varāha viszont nagyjából az 

eredeti helyén áll, és ma is kultusz tárgya. Olyannyira, hogy a falusiak elmondása szerint a 

Vadkan megvédi őket a természeti csapásoktól, például a jégesőtől, miközben a szomszédos 

falvak népe szenved ezektől. Jól látszik tehát, hogy a Varāha védelmező szerepe a 

mezőgazdasági termékenységgel kapcsolatos, ami beleillik a Vadkan-kultusz termékenységi 

jellemzőinek körébe. Az is figyelemre méltó, hogy a bhitai Varāha kapcsán ismét a Kalacuri 

művészeti hagyomány egy darabjával állunk szemben, s gyűlik a bizonyítékunk arra nézve, 

hogy a közép-indiai Vadkan-kultuszon belül a Kalacuri hagyományban fontos szerepet 

játszottak a termékenységi aspektusok. (Nem zárhatjuk ki persze, hogy így vagy 

hasonlóképpen volt ez a többi dinasztia Vadkan-kultuszában is, de erről terepmunkám során 

nem szereztem közvetlen értesülést. Jelen munkámban éppen azt kísérlem meg, hogy a 

Varāha-kultusz különböző aspektusainak – s így az ábrázolások értelmezésének – különböző 

rétegeit értelmezzem, s az ikonográfiai sajátosságokban, azok kisebb vagy nagyobb 

eltéréseiben, amennyiben ez lehetséges, nyomon kövessem.) Említést érdemel még, hogy a 

jelenlegi Viṣṇu-Varāha templomtól kb. 50 méter távolságban egy nagyméretű víztározó 

található, melynek közelsége talán szintén kapcsolatban van a Yajña-varāha eredeti 

elhelyezésével. 

Maga a Yajña-varāha remek alkotás, és viszonylagos épségben maradt fenn, jóllehet a kísérő 

alakok egy kivétellel hiányoznak (talapzatának elülső részét, talán a csonkokat elfedendő, az 

egykori templom kisebb szobrocskáival rakták tele). Az egyetlen fennmaradt kísérő alak a 

Varāha hasa alatti nāga, aki teljes mértékben a Majhouli Varāha (4.2.2.269 kígyónője 

mintájára tekeredik szabályos kör alakzatba, s ennek a kedvéért emberi felsőtestével még 

hátra is hajol, amennyire csak háromfejű kobrataraja engedi. Ezúttal azonban nāga-rāja, nem 

nāgī kíséri a Varāhát a hasa alatt.  

A Varāha fejét füzérdíszek ékesítik. Ormánya letörött; A jobb pofáján ábrázolt alak, kezében 

ekevassal (hala) Balarāma – az ő jelenléte mindig a termékenységi aspektust erősíti. A bal 

pofán ábrázolt férfialak kezében mozsártörőt (musala) és botot (danda) tart. A testet a gerinc 

mentén választóvonal osztja két félre, mely lefut egészen a farok tövénél lévő, nagyméretű 

herezacskókig, melyek a Varāha nagy nemzőerejét, s ezáltal ismét csak termékenységi 

szerepét jelzik. Testét tíz sorban borítják az ábrázolások. Felül mindkét oldalon istenek (deva) 

sorakoznak. Jobboldalt a harmadik sorban a kilenc bolygóisten (navagraha) következik; a 
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negyedik sorban a hét anya (sapta-mātṛkā) Gaṇeśa társaságában, valamint a Tejtenger 

köpülése (samudra-manthana), ami maga is teremtésmítosz; a Mandara-hegyre csavarodó 

Vāsukit jobbról két asura, balról sok deva húzza, akiknek sora egészen a Varāha farkáig tart; 

az ötödik sorban pocakos férfiak jönnek magas fejdísszel, lalitāsanában; a hatodik és a 

nyolcadik sorban felváltva nāgák és nāgīk ülnek; a kilencedik sorban gandharvák, 

surasundarīk és hódoló tartásban térdeplő alakok. A bal oldalon a felső két sorban ismét 

istenek, alattuk a nyolc bikafejű Vasu, a hatodik sorban az avatārák közül a a Matsya és a 

Kūrma látható; valamint két Varāha, mindkettő állat alakban, amire eddig egyetlenegy 

esetben sem volt példa.  

Megjegyzendő, hogy nemcsak a Yajña-varāha testének ábrázolásain nem találkozunk 

állatalakú Varāhával a megtestesülések ábrázolásai között, hanem általában sem, mivel a tíz 

avatāra együttes ábrázolásán – daśāvatāra – , annak ikonográfiája szerint a Varāha mindig 

embertesttel és vadkanfejjel jelenik meg (Nṛ-varāha). Ez is bizonyíték arra, hogy az indiai 

ábrázolási hagyományban teljesen elkülönül a Varāha mint avatāra (Nṛ-varāha) és a Varāha 

mint teremtő/vedikus áldozat (Yajña-varāha). Itt is élhetünk a gyanúperrel, hogy nem az 

avatāra-vadkan ábrázolásával állunk szemben, márcsak azért is, mert miért lenne belőlük 

mindjárt kettő. Ha a két másik állattól távolabbi vadkant nézzük, látjuk, hogy anyakoca, aki 

kölykét szoptatja. Hasonló állatok egész sorával találkozunk a khajuraho-i Lakṣmaṇa-

templom jagatī-jának erotikus és felvonulási jeleneteket ábrázoló frízén. Sőt, tovább megyek, 

lehet hogy a hal és a teknős sem avatāra-ábrázolás, mert ha jobban megnézzük, halból is kettő 

van (a kisebb a nagyobb hasa alatt lapul). És hogy a legalapvetőbb kérdést is feltegyük: miért 

lenne kiragadva a tíz avatārából kettő vagy három, és miért éppen ezek? Nem tartom 

lehetetlennek, hogy ezeknek az állatoknak – s közöttük is elsősorban a Varāhának – a 

termékenységi aspektusa és/vagy a vizes közeghez való viszonya kerül előtérbe, ami nem 

zárja ki azt sem, hogy távolabbi összefüggésként Viṣṇuval való kapcsolatukat is felidézze az 

ábrázolás.  
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4.2.3. Bihar 

4.2.4. Maharashtra 

4.2.5. Karnataka 

4.2.6. Tamilnadu 

4.2.7. Nepal 
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4.2.8. Rajasthan 

4.2.8.1. Yajña-varāha_Kakoni (Baran), Rajasthan_9. század_Kakoni, templom-

együttes
690

 

Kakoni Rajasthannak Madhya Pradesh-sel szomszédos Baran kerületében található; a 8. 

században épült templomegyüttes található itt, vaiṣṇava, śaiva és jaina templomokkal. Az 

erőteljes közép-indiai Varāha-kultusz eljutott ide, és a Yajña-varāha ábrázolások hagyománya 

is megjelent.  

A Varāha töredékes, csak a törzse maradt fenn; a feje is letörött. Minthogy csak az AIIS 

fotóarchívumában őrzött képeken volt módom szemügyre venni (akárcsak a többi rajasthani 

Yajña-varāhát), ikonográfiájukról teljes képet nem nyerhettem, csak benyomásokat. A Varāha 

nyakszirtjén Brahmā gondosan megmintázott, háromfejű ábrázolása látható. Négyfülkés 

szentélynek nincs nyoma. A "gerinc-mezőben" kavargó, szövedékes ábrázolás látszik, sok 

alakkal; talán a lokák megjelenítése. Az alakok között egy viszonylag nagyméretű halat és 

egy Nṛ-varāhát lehet kivenni; lehetséges, hogy a daśāvatāra egy szokatlan, de eredeti 

ábrázolásával van dolgunk. 
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 AIIS CAA PhA 78898-78900 
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4.2.8.2. Yajña-varāha_Kakoni (Baran), Rajasthan_10. század_Kota Museum
691

 

Kisméretű Yajña-varāha, amely az előbbivel azonos helyszínről származik. Úgy ábrázolták, 

mintha futna. Továbbviszi a nyakszirten elhelyezett négyfülkés (catur-mukha) szentély 

ábrázolási hagyományát, valamint a fülekben és a pofán elhelyezett ábrázolásokat. Az 

agyarak töve fölött viszont mindkét oldalon gondosan kimunkált vajra van elhelyezve. A 

testen többek között a Tejóceán köpülésének (samudra-manthana) hangsúlyos ábrázolása 

látható, továbbá a daśāvatāra kevésbé hangsúlyosan; a lábakon pedig a négy Kumāra fej 

felett összetett kézzel (ūrdhva-bāhu), jógapozícióban álló alakja nyert elhelyezést.  
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 AIIS CAA PhA 79561-79562 
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4.2.8.3. Yajña-varāha_Jhalrapatan (Jhalawar), Rajasthan_10. század_Jhalawar, 

Archaeological Museum
692

 

A sárga homokkőből készült szobor csonka, csak a törzse maradt meg, és a fej is sérült. A 

fejét övező füzérdíszek között látszik, hogy a fejtetőn ábrázolás lehetett – valószínűleg 

Brahmāé. A háton látható a négyfülkés (catur-mukha) szentély maradványa. A pofa jobb 

oldalán három, lalitāsanában ülő férfialak látszik füzérszerűen egymás alatt.  

 

4.2.8.4. Yajña-varāha_pontos származási helye nem ismert, Rajasthan_10. 

század_Jhalawar Museum
693

 

A K. Desai által publikált Varāha rossz minőségű fotóján is látszik, hogy valamiféle átmenetet 

képez a "lépő" típus és a mozdulatlanul álló Varāhák között, mert a talapzaton felismerhető a 

"lépő" típus ikonográfiai kellékei közül a talapzaton oldalt ülő, jellegzetes āyudha-puruṣa, 

Viṣṇu attribútumai közül a cakra vagy a śaṅkha megszemélyesítője. Hátán viseli a négyfülkés 

(catur-mukha) szentély maradványát. Pofáját leveles inda díszíti, s ennek a Varāhának a 

lábain is ott látjuk a négy Kumāra fej felett összetett kézzel (ūrdhva-bāhu), jógapozícióban 

álló, meglehetősen nagy, az egész láb külső felszínét kitöltő alakját.  
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 AIIS CAA PhA 12425 

693
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4.2.8.5. Yajña-varāha_Vasisthasrama, Abu, Rajasthan _kb. 12-13. század
694

 

K. Desai sommás leírása szerint a Varāha egyik lábát a cakrán tartja, míg a śaṅkha mellette 

fekszik. Mindenesetre ebből arra következtethetünk, hogy a "lépő" Varāha ábrázolásról lehet 

szó. 

4.2.8.6. Yajña-varāha_Nagda (Udaipur), Rajasthan_13. század_Udaipur, Pratap 

Museum
695

 

Fekete palából készült, túlzsúfolt mű; meglehetősen eltávolodott a Varāha közép-indiai 

ábrázolási hagyományától. Nem is csoda, Nagda meglehetősen messze esik már Madhya 

Pradesh-től. Nem kizárt, sőt, a gujarati Yajña-varāha ábrázolásokat és ezt összehasonlítva 

valószínűnek tarthatjuk, hogy ide, Udaipur környékére gujarati közvetítéssel érkezett ez az 

ikonográfiai típus. 

A nagdai Varāha a "lépő" típushoz tartozik, annak egy hátrányára továbbfejlesztett változata; 

olyan benyomást tesz, mintha készítői nem láttak volna még vaddisznót. A Varāha feje 

megrövidült, inkább a marhafélék közé tartozó valamely állatéra emlékeztet, csakúgy, mint a 

lábak, amelyek kifejezetten valamely páros ujjú patás láb- és pataszerkezetére emlékeztetnek. 

Hiába tehát a kecses lábemelés, a vékony boka és az izmos felsőcomb, a hatás épp ellentétes. 

A talapzat Kaśyapa-páncélt mintáz, elöl látszik a teknős feje. A talapzat domborúbb és 

lekerekítettebb, mint eddig megszoktuk; látszik, hogy itt is realisztikusabb ábrázolásra 

törekedett az alkotó. A háton a négyfülkés szentély megmaradt, de a test ábrázolásai egy a 

Vadkan hátára dobott takaróra emlékeztető felületre szorultak össze. A pofákon ábrázolt 

alakok a fényképről nem azonosíthatóak. A test és a lábak "takaróval" nem fedett részein 

elszórtan több alak is megjelenik. A fura lábak nyilván nem adták meg a szükséges statikai 

alátámasztást a nehéz testnek, így a szobrász a Varāha hasa alatt meghagyott egy tömböt, s két 

oldalán egy-egy domborműves ábrázolást helyezett el; ezzel sem használt a mű esztétikai 

kvalitásainak. A Varāha előtt ormótlan kobratarajjal felszerelt és durván megformált Śeṣa 

látható. Mindent egybevetve, ez a szobor inkább eltévelyedésként értékelhető, mint a Yajña-

varāha ábrázolási hagyományának jeles vagy ikonográfiai szempontból érdekes darabjaként.  
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4.2.9. Gujarat 

4.2.9.1. Yajña-varāha_Wadhwan (Surendranagar), Gujarat_13. század_Rajkot, Watson 

Museum
696

 

Sokalakos és mozgalmas kompozíció a "lépő" típusú Vadkan ábrázolásával. A Vadkan 

lábával a  talapzaton oldalt elhelyezett, kerék benyomását keltő, nagyméretű cakrára lép. Az 

egész mű úgy néz ki, mint egy szekér, melyen vidám társaság utazik. A szilárd alap, melyen a 

Varāha megveti a lábát, Kaśyapa, a Föld szilárd tartóoszlopa, akinek kemény páncélja a 

szobor talapzatát alkotja. Feje elöl, a Śeṣa kígyó magasodó taraja alatt látszik. A talapzaton 

Viṣṇu attribútumai – cakra, śaṅkha, gadā, padma – vannak elhelyezve. A talapzat jobb 

oldalán "királyi könnyed" tartásban (rājalīlāsana) ülő férfialak āyudha-puruṣa, Viṣṇu 

attribútumai közül a cakra vagy a śaṅkha megszemélyesítője. A Varāha hátán itt is 

megtalálható a négyfülkés (caturmukha) szentély, de nem Vāsudeva és manifesztációi, hanem 

apró ülő alakok sorának ábrázolásával. A fejtetőt sapkaszerűen lótuszvirág borítja. A pofa 

jobb oldalán és a fülben ábrázolt alakok nem kivehetőek.   
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4.2.9.2. Yajña-varāha_Gujarat _Ashmolean Museum, Oxford (1969.43)
697

 

Az Ashmolean Museum indiai gyűjteményének 1987-es katalógusában tévesen Észak-

Madhya Pradesh vagy Bihar eredettel van feltüntetve az a Yajña-varāha szobor, amely a 

"lépő" Varāha típusának egy verziója. A fentebb megismert párhuzamok alapján biztosan 

állíthatjuk, hogy a kormeghatározás is téves; a mű jóval későbbi, 13. századi, ami egyébként 

párhuzam híján, pusztán a stiláris elemekből kiindulva is megállapítható lenne.  

A mű méretei (magassága 83 cm, hossza 61 cm) alapján inkább a kis-közepes 

mérettartományba tartozik. A kompozíció sokalakos és mozgalmas, s a talapzaton oldalt 

elhelyezett nagyméretű cakra ábrázolás miatt olyan benyomást kelt, mint egy ekhós szekér, 

melyen változatos társaság utazik. Először is maga a Vadkan, akit ezúttal mozgásban 

ábrázoltak: miközben hátsó lábai megrogynak, mintha elrugaszkodna, a jobb mellsővel egy 

magasabb helyre (sziklára?) lép fel, mintegy az ősvizekből lépve ki a szárazföldre. A szilárd 

alap, melyen megveti a lábát, Kaśyapa, a Föld szilárd tartóoszlopa, akinek kemény páncélja a 

szobor talapzatát alkotja. Feje elöl, a kezét añjali-mudrāban összetevő, nagy fülbevalókkal és 

óriási kobrafejekkel ékes tarajával a Varāha álla alatt magasodó Śeṣa emberi felsőteste alatt 

látszik. (A leírással ellentétben nyilvánvalóan nem nāgīról van szó, hanem a teremtés 

folytonosságát képviselő, s a Varāha-ábrázolások mellékalakját képviselő Ananta-Śeṣáról). 

Még mindig a talapzat elülső részén, a jobb sarkán, Brahmā ülő, négykarú ábrázolása látható; 

jobb felső kezében könyvet tart (pustaka), jobb alsó kezében pedig áldozati kanalat, melyből 

az előtte térdeplő hívő iszik. (A képen nem látszik, de a leírás szerint Bhūdevi alakja a Śeṣa 

túloldalán van ábrázolva.) A talapzaton Viṣṇu attribútumai – cakra, śaṅkha, gadā, padma – 

vannak elhelyezve. A talapzat jobb oldalán "királyi könnyed" tartásban (rājalīlāsana) ülő 

férfialak āyudha-puruṣa, Viṣṇu attribútumai közül a cakra vagy a śaṅkha megszemélyesítője. 

A Varāha hátán itt is megtalálható a négyfülkés (caturmukha) szentély, Vāsudeva és 

manifesztációi ábrázolásával. A fejtetőt sapkaszerűen borító lótuszvirág szirmaiban 

elhelyezett ábrázolások nem vehetők ki a képen. A pofa jobb oldalán gazdagon jelennek meg 

a szimbólumok: a fül bejáratánál, a szem alatt és mellett, valamint az agyar tövénél: vedikus 

szertartások megszemélyesítői, valamint a Nap (Sūrya) ábrázolása.   

4.2.9.3. Yajña-varāha_Vihara (Mehsana), Gujarat_kb. 10. század
698

 

Vihara falu régi neve Varāhanagara, Vijapurtól nyolc mérföldre fekszik Észak-Gujaratban. Az 

itt található Yajña-varāháról V. S. Agrawala közöl rajzot. Gujaratnak ezen a távoli pontján 
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 Desai, K. 1973:80 . Rajz: Agrawala, V. S. 1963a:Plate VIII 
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készült Yajña-varāha ábrázolás jobban őrzi a közép-indiai hagyományokat, mint példának 

okáért a nagdai, jóllehet mutat azzal némi rokonságot. A Vadkan testét itt is mintás takaró 

módjára borítják az ábrázolások. A lábakon két-két ábrázolást, talán az égtájőröket helyezték 

el (a rajzon nem ismerhetők fel). A szobrot Kaśyapa-talapzat tartja, elöl a teknős feje ma is 

megvan. Fölé a Śeṣa magasodik. A Varāha hátán látható a négyfülkés (catur-mukha) szentély, 

s lábai alatt egy ülő férfialak, nem dönthető el, hogy āyudha-puruṣa-e. A Varāha lábai a 

közép-indiai hagyománynak megfelelően vaskosak, egyenesek oszlopszerűek. Új jelenség 

viszont, hogy a Varāha farkára egy nagyméretű korsó van csomózva. 

4.2.9.4. Yajña-varāha_Modasa (Sabarkantha), Gujarat_11. század_Sabalpur temple
699

 

K. Desai arról számol be, hogy ezt a Varāhát a Modasában, amely a Rajasthannal szomszédos 

Sabarkantha kerületben található, ma is tisztelik. Leírása szerint a szobor Kaśyapa talapzaton 

áll, s rajta – nyilván a Varāha előtt – a hétfejű kobratarajjal ékes Śeṣa látható üdvözlésre 

összetett kezekkel. A nāga farka a Varāha lábai között húzódik, s a Vadkan farkával össze 

van csomózva. Bhūdevī – vélhetőleg a Varāha mellett állva – egyik kezével annak fejét érinti. 

A talapzaton Viṣṇu attribútumai – cakra, śaṅkha, gadā – vannak elhelyezve. A Varāha testén 

Brahmā és több más isten ábrázolása látható. 

4.2.10. Orissa 

4.2.11.Bengal 

4.2.12. Andhra Pradesh 

4.2.13. Punjab 

4.2.14. Assam 
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6. fejezet: Következtetések 

A legelső Varāha ábrázolások, mint láttuk, az uttar pradesh-i Mathurában jelentek meg az 

i. sz. 1–2. században, abban a művészeti központban, amely az előző két-három évszázad 

szórványos előzményei után a hindu művészet formatív periódusának tulajdonképpeni 

helyszíne. A Kuṣāṇa-korban itt kezdenek kialakulni a hindu vallás istenségeinek megjelenítési 

módjai, melyek a Gupta-korban érnek kiforrott ikonográfiai rendszerré. Melyek voltak azok a 

hatások, amelyek az ábrázoló művészetnek ezt az áttörését elindították? Valószínű, hogy több 

tényező együttes jelenléte hatott ebbe az irányba. Nem túlzás azt állítani, hogy a kereskedelmi 

utak találkozásánál fekvő Mathurában a Kuṣāṇa-korban az indiai szubkontinensen ható 

legfontosabb társadalmi-vallási tényezők mindegyike jelen volt. A vallások közül 

megtalálható volt itt a buddhizmus és a jainizmus, s a hindu vallást formáló bhāgavata vallás 

és az ábrázoló művészet kialakulásában fontos szerepet játszó pāñcarātra kultusz is éreztette 

hatását. A vallásokban – mind a buddhizmusban a mahāyāna ág kialakulásával, mind a 

formálódó hindu kultuszban – a theisztikus irányvonal előtérbe kerülése figyelhető meg ebben 

az időszakban. A vallások személyesebb jellegének felülkerekedése az elvontabb 

irányzatokkal szemben természetes módon keltette fel az ábrázolások iránti igényt. A közép-

ázsiai eredetű Kuṣāṇa-dinasztia, melynek déli fővárosa Mathurā volt, az északnyugati 

területeket egyesítő hatalmával megnyitotta a kapukat a nyugat felől érkező hellenisztikus 

hatások előtt is, melyek szintén a képi ábrázolások készítésének adtak lendületet.  

A hindu kultuszhoz kapcsolódó fő és mellékistenségek ábrázolásának egyre gazdagodó és 

differenciálódó rendszere alakul ki a Kuṣāṇa-kortól kezdve Mathurában. Viṣṇu Varāha 

avatārájának ábrázolása már a legkorábbi ikonográfiai típusok között megjelenik, éspedig a 

Nṛ-varāha típus formájában. A pre-Gupta korban kizárólag itt, Mathurában vannak Varāha 

ábrázolások, sehol másutt. Yajña-varāha ábrázolás ekkor még nincs, az csak a Gupta korban 

jelenik meg Közép-Indiában. 

A Varāha ábrázolás elterjedése Mathurából indult ki. Ha szemügyre vesszük a Varāha 

ábrázolások lelőhelyeit feltüntető térképet, akkor látható, hogy a fő terjedési vonalak a 

szubkontinenst átszelő fő kereskedelmi utakat követik. A Nṛ-varāha ábrázolási hagyománya a 

Gupta-korban Uttar Pradesh-ben kelet felé terjedt tovább, mégpedig a Gangesz-völgy 

"főközlekedési" útja mentén: Allahabadban, Varanasiban jelenik meg, miközben Mathurában 

továbbra is készítik. A Mathurát Közép-Indiával összekötő út mentén terjedve megjelenik 
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Deogarhban (Lalitpur), ami a hagyományos értelemben vett Közép-Indiához tartozik, és eljut 

a mai Madhya Pradesh központi területeire (Eran, Udayagiri) is. A udayagiri Nṛ-varāha 

érdekes módon olyan ábrázolás, amely a Yajña-varāha számos ábrázolási sajátosságát vetíti 

előre. Nem sokkal ezután megjelenik a thériomorf ábrázolási típus is az udayagirihez igen 

közel fekvő Eranban, testén az udayagiri dombormű kozmikus panorámájának szereplőihez 

nagyon hasonló alakokkal. Térben és időben az áthallást lehetségesnek tarthatjuk, akkor is, ha 

annak konkrét módját nem ismerjük. A láthatólag azonos vízió megvalósítása két nagyon 

különböző formában egyrészt az alkotók nagyfokú kreativitásáról, másrészt a Vadkan 

ikonográfiájának formatív periódusáról árulkodik. A kozmikus Varāha-történet 

legnagyszabásúbb ábrázolása – az udayagiri Varāha – ugyanakkor olyan ikonográfiai kísérlet, 

amely folytatás nélkül maradt: a Vadkant övező panelek képei végérvényesen kivetültek az 

állat alakban ábrázolt Vadkan testére, hiszen a vadkanfejű, embertestű típusnak az 

udayagirihez hasonló megvalósítása többé nem ismétlődik. Madhya Pradesh magterületein 

Badoh Pathariban daśāvatāra templomcsoport épül, Nachnából pedig egy hangsúlyosan 

erotikus ábrázolás ismert. Az északi – Gangesz-völgyben haladó – úton terjed tovább kelet 

felé a Nṛ-varāha ábrázolás és megjelenik Biharban.  

A Yajña-varāha ikonográfiai típusa, mint láttuk, a mai Madhya Pradesh-ben tűnik fel először, 

és később is erre (és néhány kapcsolódó) területre korlátozódik, tehát mondhatjuk, hogy ez 

Közép-India hozzájárulása a hindu ikonográfiához, mint ahogy egyes nézetek szerint maga a 

Varāha avatāra is közép-indiai eredetű.
700

 Erani debütálása után (i. sz. 500) már a 6. század 

elején megjelenik Madhya Pradesh Uttar Pradesh-sel határos keleti felén, Satna kerületben 

(Khoh). Gupta-kori elterjedtsége még nem nagy, mégis már ekkor felbukkan a jóval délebbre 

fekvő Ramtekben (Nagpur), ami ma Maharashtra területén található, ám korábban a Central 

Provinces-hez tartozott, tehát a közép-indiai kultúrkör része. Minthogy itt egy olyan 

valósághű disznóábrázolással állunk szemben, amely minden ornamenst nélkülöz, csakúgy, 

mint a thériomorf Varāha alaptípusának azokat az ismérveit, amelyek alapján azt Yajña-

varāhaként tartjuk számon, nem tarthatjuk kizártnak, hogy a ramteki Varāha éppen annak a 

vallástörténeti pillanatnak az ikonográfiai kivetülése, amikor egy thériomorf törzsi kultusz 

vadkan istensége beemelődik a hindu kultuszba, s erre az eseményre az ábrázolási hagyomány 

azonnal reagál: az ábrázolás megszületik, de egyelőre még a hindu (purāṇikus) mitológia és 

ikonográfia által érintetlenül; a vadkan szó szerinti és átvitt értelemben egyaránt pőrén, 

jellegzetes mitológiai és ikonográfiai "leple" nélkül áll előttünk. Később, mondhatni, 
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"felöltözik": a vele asszociált kozmogóniai mítosz jegyei hol a hátára dobott takaróhoz 

hasonlatosan, hol rövidszárú mezként, hol az egész testét elborítva jelennek meg. A purāṇikus 

mitológia és kozmogónia, valamint a hindu ikonográfia jelképes és konkrét értelemben 

beburkolja az állat alakban ábrázolt vadkant, így elfedve annak törzsi eredetét és mivoltát. Az 

udayagiri Vadkan-dombormű olyan alkotás, amelynek létrehozásához a Gupta kor hódító és 

alkotó lendületére, diadalittas politikai víziójára volt szükség. Eran állatalakú Vadkana nem 

kevésbé monumentális, de ugyanannak a történelmi kornak a felhajtó erejét és asszimiláló 

készségét olyan értelemben is kihasználja, hogy olyan ikonográfiai típust honosít meg a hindu 

ábrázolási hagyományban, amely formájában feltehetőleg közvetlenül a helyi kultikus 

eredetre utal.  

A poszt-Gupta korban csekély számú további Nṛ-varāha ábrázolásról tudunk Uttar Pradesh-

ben – Varanasiban és a Mathurától nem messze fekvő Etahban – , úgy tűnik tehát, hogy 

terjedése lelassul vagy meg is áll. Annál feltűnőbb, hogy az etahi Varāha egy phallikus 

ábrázoláson kapott helyet, tehát igen erős termékenységi vonatkozással bír. Tovább terjed 

ugyanakkor a Nṛ-varāha Madhya Pradesh-ben, megjelenik annak nyugati felén, Mandsaurban, 

a közép-indiai magterületek hagyományához köthetően Ramgarhban (Guna), s attól északra, 

Shivpuriban, Madhya Pradesh északi részén, a magterületeken belül pedig Besnagarban 

(Vidisha); dél felé eljut Raipurba (Rajim, Sirpur) a régi Mahākośala, a mai Chhattisgarh 

területére. Ikonográfiailag szokatlan és rendkívül érdekes alkotások születnek itt. A déli út 

mentén haladva megjelenik Maharashtrában a korai nyugati Cālukya területeken, Ellorában, s 

tovább a karnatakai Badamiban; ez utóbbi helyen több ábrázolás is keletkezik, melyek időben 

valamelyest meg is előzik az északabbra fekvő ellorait. A Cālukya hagyomány az, amely 

tovább húzódik délre, Tamilnaduba, s a 7. században kialakuló Pallava hagyomány alapjául 

szolgál. A Pallava hagyomány jól elkülöníthető ikonográfiai változatot hoz létre a Varāha 

térdén (ölében) ülő Földistennővel, amelynek szöveges háttere is azonosítható. Az északi 

elterjedés Nepal felé (Dhum Varahi), mely már korán, a 6. században megtörtént, minden 

bizonnyal Varanasi és környékének a nepali vidékekkel való kapcsolatával magyarázható. 

Rajasthanban (Osian, Pipad környéke) a 8. század közepén jelenik meg a Nṛ-varāha 

ábrázolás; valószínűleg Mandsaur felől érkezik ide, mert a rajasthani Varāha ábrázolások a 

madhya pradesh-i hagyományt viszik tovább. 

Ami a Yajña-varāhát illeti, különös módon a kezdeti Gupta-kori lendület után a poszt-Gupta 

korban szünetel a készítése Madhya Pradesh-ben. Feltűnik viszont Biharban (Apsadh) a 7. 

században, ami nyilván a Gupta hagyományt viszi tovább, a Gupta hatalom itteni 
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fennmaradásához köthetően. A poszt-Gupta-korból ez az egyetlen ismert Yajña-varāha 

ábrázolás. 

A középkorban/hindu dinasztiák korában a Nṛ-varāha típus nagymértékű elterjedése 

figyelhető meg Indiaszerte. Uttar Pradesh-ben a terjedés mérsékelt, a készítési helyek 

többségükben a korábbi lelőhelyekre lokalizálhatók (Mathura, Allahabad, Varanasi, 

Deogarh), illetve új készítőhelyként megjelenik Lucknow és környéke észak felé, illetve 

Chandpur dél felé. Ezekről a helyekről több alkotás is ismert. A művek jellemzően a 9–12. 

század közötti időszakból származnak. 

Ugyanebben az időszakban a proliferáció igazán Madhya Pradesh-ben látványos, ahonnan 

csaknem félszáz ábrázolás ismert, s nemcsak az ábrázolások, hanem a készítőhelyek száma is 

nagymértékben növekszik, mind a magterületeken, mind azoktól kelet/északkeletre és 

nyugat/északnyugatra. Az egyes készítőhelyek a közép-indiai uralkodói dinasztiák fontos 

városai. Megfigyelhető, hogy az egyes dinasztiák művészetéhez kapcsolódóan a Varāha 

ábrázolások jól azonosítható stílusa alakul ki. Érdekes, hogy a Vadkan ábrázolásokban 

bővelkedő Madhya Pradesben a Badnawar–Ashapuri–Tigowa–Shahdol által kijelölt, szinte 

teljesen egyenes kelet-nyugati vonal alá az ábrázolások nem terjednek, illetve, az ettől délre 

eső elterjedés Madhya Pradesh keleti csücskében jól nyomon követhetően a Tigowa–Bilhari–

Mandla–Sirpur–Rajim útvonalon történik délkelet felé, a mai Chhattisgarh irányában. Az 

ábrázolások kora a magterületek néhány 8. századi alkotásától eltekintve jellemzően a 9–12. 

század, 13. századi mű már nincs is közöttük. 

Biharban a Nṛ-varāha ábrázolások készítése folyamatos; a 8. századtól a 12. századig 

készülnek alkotások, a Guptákat felváltó Pāla dinasztia alatt is, ha nem is feltűnően nagy 

számban. Keletebbre, Bengalban a 9. századtól jelennek meg a Nṛ-varāha ábrázolások, és 

készítési idejük kb. a biharival együtt zárul. Ez nagyjából megfelel a Pāla-Sena dinasztia 

uralkodását lezáró észak-indiai iszlám hódításnak, illetve az iszlám hatalom nyugatról kelet 

felé történő terjeszkedésének. Maharashtrában a Rāṣṭrakūṭa dinasztia alatt a 8. századra, s 

akkor is mindössze három helyszínre korlátozódnak az ábrázolások. Maharashtrától délre, 

Karnatakában a poszt-Gupta Cālukya hagyomány után mindössze néhány alkotás keletkezik a 

8–11. század között. Tamilnaduban a Pallava hagyomány folytatódik a 8–9. században; 

Pāṇḍya és Cola ábrázolás csak elvétve ismert, viszont még a 16. században is készül 

ábrázolás. 

Madhya Pradesh-től keletre, Rajasthanban a 8–11. század között folyamatosan készülnek 

alkotások, részben a korábbi készítőhelyeken és környékükön. Évszázadokon keresztül hoz 
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létre alkotásokat Osian és környéke, s új készítőhelyként jelenik meg a Közép-Indiához jóval 

közelebb fekvő Kakoni. Chittorgarhban, ami ellenáll az iszlám hódításnak, még a 16. 

században is készül Nṛ-varāha ábrázolás. Gujaratban viszont mindössze egy ábrázolás ismert 

a 10. századból.  

Andhra Pradesh-ben részint a Cālukya-Kākatīya hagyomány részeként keletkezik néhány 

ábrázolás a 9–10. században, részint a korai Keleti Gaṅga hagyományhoz kapcsolódóan, ami 

viszont az orissai ikonográfiai hagyomány kiindulópontjául szolgál (Mukhalingam). 

Valószínű, hogy ide Kelet-Madhya-Pradesh-ből jutott el a Vadkan ikonográfiája az egyenesen 

húzódó Tigowa–Rajim–Mukhalingam útvonalon, amit az e területek között fennálló 

dinasztikus kapcsolat is elősegített. Innen terjedt szét az ábrázolási hagyomány a Keleti 

Gangák területeinek északi növekedésével párhuzamosan, s állt fenn a dinasztia uralkodása 

alatt a 13. század végéig. Orissában a Nṛ-varāha nagy népszerűségre tett szert, számtalan 

alkotás készült, melyeket sajátos, egységes stílus jellemzett. A hagyomány a 16. században is 

folytatódott. 

Különösen érdekfeszítő a Yajña-varāha sorsának alakulása a középkor századaiban. Múló 7. 

századi bihari feltűnése után északon – Uttar Pradesh-ben – legközelebb a 10–11. században 

jelenik meg, de Uttar Pradesh-nek jellemzően azon a részén (Lalitpur), amely korábban 

Közép-Indiához tartozott. Madhya Pradesh-ben a poszt-Gupta kori pauza után a 

magterületeken (Guna, Vidisha) a Pratihāra és a Paramāra hatalomhoz kapcsolódóan a 9–10. 

századtól készültek alkotások, Madhya Pradesh nyugati részén pedig a Paramāra dinasztia 

alatt a 11., de különösen a 12–13. században. Ez utóbbi időszakban a Paramāra hatalom a 

magterületekre is kiterjedt, s ennek köszönhetően Sagar kerületből (Khurai) is ismerünk 

Paramāra alkotást. Kelet-Madhya-Pradesh-ben a Kalacuri dinasztia alatt készültek Yajña-

varāha ábrázolások a 9–11. században. Madhya Pradesh északi részén, Chattarpurban és a ma 

Uttar Pradesh-hez tartozó Lalitpurban a Candella dinasztia uralkodása idején virágkorát élte a 

Yajña-varāha ábrázolások készítése a 10–11. században. Bár a 9–13. század között Nyugat-

Madhya Pradesh-ből átterjedve a Yajña-varāha ábrázolások Rajasthan és Gujarat területén is 

megjelentek, terjedésük ebben az irányban is megállt. A térképre nézve jól látható, hogy a 

thériomorf Varāha ábrázolás készítése Közép-Indiára, illetve az ahhoz földrajzi vagy 

dinasztikus hagyományában kapcsolódó területekre/készítőhelyekre, készítési ideje pedig az 

5–13. század közötti időszakra korlátozódik.  

Fentebb részben már utaltam arra, hogy melyek lehettek azok a történeti-vallástörténeti 

folyamatok és sajátos körülmények, amelyek az 5–13. század közötti India középső részén 
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kedveztek a Vadkan állat alakú ábrázolásának, illetve, milyen kultusz állhatott ezeknek az 

ábrázolásoknak a hátterében. Ismeretes, hogy a Gupta-kori uralkodói támogatás 

nagymértékben hozzájárult a vaiṣṇavizmus megerősödéséhez, s az avatārák kultuszának az 

ábrázolások gyakorivá válásában is megnyilvánuló népszerűsödéséhez. Közép-India 

magterületei – Eran és környéke (Sanchi, Vidisha, Udayagiri) – a Gupta birodalom stratégiai 

fontosságú területét jelentették, melyet hódítással szereztek, s amely a nyugat-indiai 

hódításaik kiindulópontjául szolgált. Samudraguptáról és II. Candraguptáról tudjuk, hogy 

személyesen is járt Vidishában és Udayagiriben. A Vadkan ábrázolás iránti uralkodói 

preferencia kialakulását az a kézenfekvő párhuzam segítette, amely a Gupta uralkodók közép- 

és nyugat-indiai katonai sikereit követően a Földet megmentő Vadkan szimbolikáját a 

királyság területét az ellenségtől megszabadító, népe számára életteret biztosító, s ezzel a 

teremtés művét megismétlő uralkodóra vetítette ki, aki a Vadkan ábrázolásának felállításával 

Viṣṇu megtestesülése és önmaga között vont párhuzamot, s ezzel nemcsak az istenség, de 

saját maga dicsőségét és hatalmát is hirdette. Ez a gondolat nem volt idegen a királyság 

fogalmának korabeli értelmezésétől, mely az uralkodó hatalma alá tartozó területeket és az 

azon kívüli, uralom alá nem tartozó vagy ellenség által lakott területeket a teremtett – 

rendezett és megszentelt – világ és a rendezetlenség, a káosz (kozmikus) ellentétpárjával írta 

le és értelmezte.
701

 Az állat alakban megjelenített Vadkan testét a létszférák és lakóik 

ábrázolása borítja, így a Yajña-varāha ikonográfiája nemcsak félreérthetetlenül utal a Vadkan 

teremtésben betöltött szerepére, de mint teremtő áldozatot jeleníti meg. A teremtett világ 

egészét a testén hordozó Vadkan vizuális megjelenítési módja ezt az ikonográfiai típust Viṣṇu 

kozmikus formájával, illetve annak ikonográfiai ábrázolásával
702

 rokonítja. 

Arra a kérdésre, hogy ez a fajta kultusz és ábrázolás miért éppen Közép-Indiában vert gyöket, 

a vadkan kultusz közép-indiai eredete szolgál magyarázatul. A thériomorf Vadkan 

ábrázolásának ehhez a régióhoz való kötődése ikonográfiai megerősítését adja annak a 

vélekedésnek,
703

 hogy a Vadkan avatāra egy közép-indiai pre-árja kultuszt asszimilált. A 

Varāhára és az Emuṣára vonatkozó vedikus szöveghelyek és e neveknek a részben vagy 

egészében a pre-árja nyelvi szubsztrátumra utaló etimológiája egyaránt alátámasztja ezt a 

feltevést. Ismeretes, hogy Közép-Indiának az epikus és kāvya költészet által is megénekelt 

                                                 
701

 Szimbolikus leírására a Vedákban és Manu törvényeiben a grāma 'falu' és az aranya 'erdő' ellentétpárja 

szolgált (Angot, M. 2002:100-101). 
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 Viśvarūpa Viṣṇu ábrázolás már a korai Gupta korban (i. sz. 4. században) készült Mathurában. Vö. Mathura 

Museum, Acc. No. 66.78. (Asthana, S. P. 1999:19) 
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erdős-hegyes vidékeit a középkor századaiban jellemzően törzsi népesség lakta.
704

 Ezeken a 

területeken, különösen Malwában thériomorf kultuszok léteztek, közöttük egy vadkan 

istenségé, amely a helyi törzsek körében a korai időktől fogva ismert volt. A vadkan istenség 

brāhmaṇizációja a brāhmaṇák korában mehetett végbe, s a Gupta korra a vadkan-isten Viṣṇu 

kultuszába asszimilálódott.
705

  

A kozmogónikus Vadkan kultuszát a Guptákat Közép-Indiában felváltó dinasztiák vitték 

tovább. Ennek magyarázatát abban lelhetjük fel, hogy erős helyi kötődésük, sőt részben törzsi 

származásuk miatt egyfelől nem álltak messze tőlük a törzsi kultuszok, másfelől legitimációs 

és presztízs okok miatt fokozottan érdekeltek lehettek e törzsi kultuszok hinduizált formáinak 

érvényesítésében. A politikai-hatalmi aspektus mellett ugyanakkor a Vadkan termékenységi 

jellege – mely egyébként a vadkan kultuszt ismerő számos indoeurópai és azon kívüli 

mitológiában e kultusz elmaradhatatlan velejárója – hol nyilvánvaló, hol kevésbé nyilvánvaló 

formában, szintén mindvégig érvényesült. Az indiai mítoszban a Vadkan kiemeli a Földet a 

vizekből, azaz a forma nélküliség állapotából, és formát ad neki, kiterjeszti. A Vadkan 

sárrögbe fúródó ormánya a mítosz szimbolikus nyelvén a Vadkannak a kozmikus teremtésben 

játszott megtermékenyítő szerepét jelképezi: a teremtés a Vadkan és a Föld egyesülése által 

jön létre. A brāhmaṇák Vadkanja azért emeli fel a Földet, hogy megtermékenyítse, s ez a 

szerepe azonos az áldozatéval; nem véletlen, hogy a kozmogonikus mítosszal összefüggő 

Vadkan a Yajña-varāha nevet viseli.  

A Vadkan megtermékenyítő szerepe a mezőgazdasági termékenységgel is szoros 

összefüggésben áll, s ezt szöveges utalások és az ikonográfia egyes elemei is alátámasztják. 

Nem lehet véletlen az sem, hogy a vizsgált időszakban és dinasztiák alatt a Varāha 

ábrázolásokat sok esetben ma is jól nyomon követhetően víztározók közvetlen közelében 

helyezték el, ami egyszerre utal a Vadkan mitológiai tettére és a (mezőgazdasági) 

termékenységben játszott szerepére. Ez utóbbi a ma élő Varāha kultusznak is része. 

Valószínűnek tarthatjuk, hogy a Vadkan kultusz és ábrázolások politikai-hatalmi aspektusa és 

termékenységi funkciója összefüggött egymással és egymást kölcsönösen erősítette, hiszen a 

Föld (=a királyság területe, élettér) fenntartását biztosítani hivatott, s önmagát ilyennek 

hirdető uralkodó legitimációját a föld termékenységének biztosítása elősegítette és 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Chhattisgarh
http://en.wikipedia.org/wiki/Orissa
http://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradesh
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hitelesítette. Említést érdemlő körülmény, hogy a Közép-Indiában ma is in situ található 

számos állat alakú Vadkan ábrázolás közül több egyértelműen śaiva környezetben áll, ami 

arra utalhat, hogy a thériomorf Varāha ábrázolások sokrétű szimbolikája – az uralkodói 

hatalommal és a mezőgazdasági termékenységgel való kapcsolata, illetve az utóbbival 

összefüggő mágikus védő hatása – jelenlétét nem vaiṣṇava kontextusban is kívánatossá tette. 

A Varāha ábrázolások két típusának hátterében álló mitológiai szövegek elkülöníthetők, s 

önmagukban is magyarázatul szolgálnak a két ábrázolási típus különbözőségére. Az 

ikonográfiai szövegek elsősorban a félig ember-félig vadkan alakú ábrázolásra vonatkozó 

részletes ismereteket tartalmazzák, s nem bontják ki az állat alakú változat ábrázolására 

vonatkozó tudnivalókat. Mégis – bár megfigyelhető, elsősorban a részletek vonatkozásában, 

bizonyos fokú alkotói szabadság – megállapítható, hogy az állat alakú ábrázolások esetében is 

a fő ikonográfiai ismérvek azonosak, és általános elveket követnek. Az állat alakú Vadkanon 

megjelenő ábrázolások komplex rendszerének forrásaként a Földet felemelő Vadkan 

kozmogóniai mítoszát, a Yajña-varāhára vonatkozó purāṇikus leírásokat és  

(Nārāyaṇa-Kṛṣṇa-)Viṣṇu kozmikus megjelenési formáját jelölhetjük meg. Nem tarthatjuk 

kizártnak, sőt valószínűnek látszik a feltételezés, hogy a teljesen naturalisztikus, testén 

semmiféle ábrázolást nem hordozó Vadkan előfordulása a legkorábbi állat alakú ábrázolások 

között azt a pillanatot jelzi, amikor egy helyi thériomorf kultusz vadkanjának a hindu 

pantheonba való beemelése nyomán szükségessé válik és elkezdődik a thériomorf Varāha 

ábrázolási hagyományának kialakítása. Az ábrázolásoktól teljesen mentes, illetve a testén 

ábrázolások bonyolult rendszerét hordozó thériomorf Vadkan között a hiányzó láncszemet 

nézetem szerint az udayagiri Varāha domborműves paneljei jelenthetik, amelyek először 

fordítják le a Vadkan kozmogóniai mítoszát az ikonográfia vizuális nyelvére. Ennek a 

nagyszabású ábrázolásnak az oldalsó paneljein megjelenő elemek azután a thériomorf Varāha 

esetében is alkalmazhatóvá válnak. A későbbiek során az egyes közép-indiai dinasztiák a 

részletekre vonatkozóan kialakítják a maguk ábrázolási sajátosságait, a fő ikonográfiai 

ismérvek azonban mindvégig változatlanok maradnak.  

A közvetlen mitológiai jelentésen túli másodlagos – politikai-hatalmi, termékenységi – 

olvasatok a Varāha mindkét típusának ikonográfiájában implicit módon vagy hangsúlyosan 

jelen voltak, s fontos szerepet játszottak ábrázolásainak elterjedésében. Míg azonban a 

Vadkan ábrázolásoknak az uralkodó dharmáját és dicsőségét hangsúlyozó funkciója a Nṛ-

varāha ábrázolásokkal a szubkontinensen szétterjedt, addig a Varāha kozmikus áldozatként 

való értelmezése a thériomorf Vadkan, s vele Közép-India sajátja maradt.
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Varāha ábrázolások jegyzéke 

 

Fejezet Típus Eredet  

(lelőhely, kerület, 

állam) 

Kor Jelenlegi helye 

Pre-Gupta     

1.1.1.1. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

1-2. század 

(Kuṣāṇa) 

Mathura Museum  

(No. 65.15) 

1.1.1.2. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

kb. 3. század 

(Kuṣāṇa) 

Mathura Museum  

Gupta     

2.1.1.1. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

kb. 3-4. század 

(Kuṣāṇa-Gupta 

átmenet) 

Los Angeles County Museum 

of Art  

(M.72.53.8)  

2.1.1.2. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

4. század  

(korai Gupta) 

New Delhi, National Museum  

(Acc. No. 66.21)   

2.1.1.3. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

5. század eleje 

(Gupta) 

Kṛṣṇa Janmabhūmi templom 

gyűjteménye  

2.1.1.4. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

(Gupta) Mathura Museum (No.D.13)  

2.1.1.5. Nṛ-varāha Kutari (Allahabad), 

Uttar Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

Allahabad Museum  

(AM 292)  

2.1.1.6. Nṛ-varāha Varanasi (Varanasi),  

Uttar Pradesh 

kb. 5. század 

(Gupta) 

Bharat Kala Bhavan  

2.1.1.7. Nṛ-varāha Varanasi (Varanasi),  

Uttar Pradesh 

5-6. század (Gupta) Kalāmaṇḍapa 

(Acc. No. 2003.42)  

2.1.1.8. Nṛ-varāha Deogarh (Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

Deogarhi raktárban 

2.1.1.9. Nṛ-varāha Deogarh (Lalitpur), 

Uttar Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

Jakhloun, rendőrörs, egy fa 

alatt  

2.1.2.1. Nṛ-varāha Eran (Sagar), 

Madhya Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

Sagar University Museum (R 

303)  

2.1.2.2. Nṛ-varāha Udayagiri (Vidisha),  

Madhya Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

in situ: Cave No. 5  

2.1.2.3. Nṛ-varāha Badoh-Pathari 

(Vidisha),  

Madhya Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

in situ: Daśāvatāra 

templomcsoport Badoh  

2.1.2.4. Nṛ-varāha Nachna Kuthara 

(Panna),  

Madhya Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

in situ: Vaiṣṇava 

Sarvatobhadrikā 

szentélycsoport  

2.1.2.5. Nṛ-varāha Nachna (Panna),  

Madhya Pradesh 

5. század  

(Gupta) 

in situ: Telia Marh, Nachnától 

1 km-re D-re   

2.1.3.1.  Nṛ-varāha Sultanganj 

(Bhagalpur), Bihar 

5-6. század 

(Gupta) 

in situ: Jahangira Rock 

2.2.2.1. Yajña-varāha Eran (Sagar),  

Madhya Pradesh 

500 A. D.  

(Gupta) 

in situ  

2.2.2.2. Yajña-varāha Khoh (Satna),  

Madhya Pradesh 

6. század eleje 

(Gupta) 

az ucchehra-i községi hivatal 

területén 

2.2.4.1. Yajña-varāha Ramtek (Nagpur), 

Maharashtra 

5. század  

(kb 420-450)  

(Vākāṭaka-Gupta) 

in situ: Varāha maṇḍapa   
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Fejezet Típus Eredet  

(lelőhely, kerület, 

állam) 

Kor Jelenlegi helye 

Poszt-Gupta     

3.1.1.1. Nṛ-varāha Varanasi,  

Uttar Pradesh 

7. század Sarnath Museum 

3.1.1.2. Nṛ-varāha Etah (Etah),  

Uttar Pradesh 

kb. 7–8. század kb. 7–8. század 

3.1.2.1. Nṛ-varāha Mandsaur 

(Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

6-7. század (Gupta-

Aulikara) 

A Mandsaur-i Collectorate 

épülete előtt  

3.1.2.2. Nṛ-varāha Ramgarh (Guna),  

Madhya Pradesh 

6-7. század Ramgarh sziklatemplomában  

3.1.2.3. Nṛ-varāha Mahua (Shivpuri), 

Madhya Pradesh 

kb. 7. század Śiva templom No. 1. északi 

jaṅghā 

3.1.2.4. Nṛ-varāha Besnagar (Vidisha),  

Madhya Pradesh 

7. század Central Archaeological 

Museum Gwalior  

(No. 76) 

3.1.2.5. Nṛ-varāha Rājim (Raipur), 

Chhattisgarh  

kb. 7. század (Nala) Viṣṇu Rājīvalocana templom  

3.1.2.6. Nṛ-varāha Rajim (Raipur), 

Chhattisgarh  

kb. 7. század (Nala) Viṣṇu Rājīvalocana délnyugati 

sarok Varāha-szentély  

3.1.2.7. Nṛ-varāha Sirpur (Raipur), 

Chhattisgarh  

kb. 7. század 

(Pāṇḍuvaṃśī) 

Ghaṇḍareśvara templom 

maṇḍapája   

3.1.4.1. Nṛ-varāha Ellora 

(Aurangabad), 

Maharashtra 

7. század  

(Korai Nyugati 

Cālukya) 

Cave No. 27  

3.1.5.1. Nṛ-varāha Badami (Bijapur), 

Karnataka 

6. század vége 

(Cālukya) 

Cave No. II.  

3.1.5.2. Nṛ-varāha Badami (Bijapur), 

Karnataka 

i. sz. 578 (Cālukya) in situ: Cave No. III.  

3.1.5.3. Nṛ-varāha Aihole (Bagalkot), 

Karnataka 

i. sz. 576-599. 

(Cālukya) 

Ravalaphadi Cave  

3.1.5.4. Nṛ-varāha Mahakuta (Bijapur), 

Karṇātaka 

7. század 2. fele 

(Korai Nyugati 

Cālukya) 

a templomkörzet hátsó fala 

melletti templom déli fala  

3.1.6.1. Nṛ-varāha Mamallapuram 

(Kanchipuram), 

Tamilnadu 

kb. 630-668 

(Pallava: vsz. I. 

Mamalla) 

Varāha Cave, veranda, északi 

fal, Bhū-varāha panel  

3.1.6.2. Nṛ-varāha  Kanchipuram 

(Kanchipuram), 

Tamilnadu 

Pallava Vaikunṭha Pērumāḷ templom  

3.1.6.3. Nṛ-varāha Namakkal 

(Namakkal), 

Tamilnadu 

8. század eleje Lakṣmīnarasiṃha templom  

3.1.7.1. Nṛ-varāha Dhum Varahi, 

Nepal 

6. század (Licchavi) Varāha szentély  

3.1.8.1. Nṛ-varāha Osian (Jodhpur), 

Rajasthan 

kb. i. sz. 750 Satyanarain templom  

3.1.8.2. Nṛ-varāha Pipad (Jodhpur), 

Rajasthan 

kb. i. sz. 750 Piplad Mata templom  

3.2.3.1. Yajña-varāha Apsadh (Gayā),  

Bihar 

7. század vége 

(Gupta/pre-Pāla) 

a modern templomban  
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Fejezet Típus Eredet  

(lelőhely, kerület, 

állam) 

Kor Jelenlegi helye 

Középkor/hindu 

dinasztiák kora 

    

4.1.1.1. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert (Varanasi),  

Uttar Pradesh 

kb. 8. század Bharat Kala Bhavan, Varanasi  

(22018) 

4.1.1.2. Nṛ-varāha Unchgaon (Sitapur),  

Uttar Pradesh 

9-10. század State Museum Lucknow 

(57.478)  

4.1.1.3. Nṛ-varāha Kutari 

(Shahjahanpur), 

Uttar Pradesh 

9. század Allahabad Museum  

(AM 625) 

4.1.1.4. Nṛ-varāha Garhwa 

(Allahabad),  

Uttar Pradesh 

10. század 

(Pratihāra) 

Garhwa, szoborraktár  

4.1.1.5. Nṛ-varāha Bhita (Allahabad),  

Uttar Pradesh 

10. század Allahabad Museum 

4.1.1.6. Nṛ-varāha eredete ismeretlen,  

Uttar Pradesh 

11. század Allahabad Museum 

4.1.1.7. Nṛ-varāha eredete ismeretlen,  

Uttar Pradesh 

10. század Allahabad Museum, raktár 

4.1.1.8. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

10-11. század Mathura Museum  

(No. 15.1114)  

4.1.1.9. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

(középkor) Mathura Museum  

(No. 249)  

4.1.1.10. Nṛ-varāha Tarsi (Mathura),  

Uttar Pradesh 

(középkor) Mathura Museum  

(No. 2802)  

4.1.1.11. Nṛ-varāha Mathura (Mathura),  

Uttar Pradesh 

(középkor) Mathura Museum  

(No. 767)  

4.1.1.12. Nṛ-varāha Deogarh (Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

10. század Deogarh, Site Museum 

4.1.1.13. Nṛ-varāha  Chandpur 

(Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

9. század Jhansi Museum (No. 2000.30)  

4.1.1.14. Nṛ-varāha  Chandpur 

(Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

9. század Jhansi Museum  

(No. 2000.31)  

4.1.1.15. Nṛ-varāha Chandpur 

(Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

10-11. század Chandpur egyik templomában  

4.1.1.16. Nṛ-varāha Chandpur (Jhansi), 

 Uttar Pradesh 

kb. 12. század Lakṣmī templom déli oldal 

4.1.1.17. Nṛ-varāha Banpur  

(Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

10. század  Jhansi Museum  

(No. 85.41)  

4.1.2.1. Nṛ-varāha Tumain (Sagar),  

Madhya Pradesh 

8. század Sagar University Museum  

4.1.2.2. Nṛ-varāha Eran (Sagar),  

Madhya Pradesh 

10. század Sagar University Museum  

4.1.2.3. Nṛ-varāha Tumain  (Sagar),  

Madhya Pradesh 

10. század Sagar University Museum (No. 

409) 

4.1.2.4. Nṛ-varāha  pontos eredete nem 

ismert (Sagar),  

10-11. század Sagar University Museum  
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Fejezet Típus Eredet  

(lelőhely, kerület, 

állam) 

Kor Jelenlegi helye 

Madhya Pradesh 

4.1.2.5. Nṛ-varāha Deori (Sagar), 

Madhya Pradesh 

12. század 

(Kalacuri) 

Sagar University Museum (No. 

R 320)  

4.1.2.6. Nṛ-varāha Deori (Sagar),  

Madhya Pradesh 

12-13. század Sagar City Museum  

4.1.2.7. Nṛ-varāha Deori (Sagar), 

Madhya Pradesh 

12-13. század Sagar City Museum  

4.1.2.8. Nṛ-varāha Varahkhedi 

(Raisen),  

Madhya Pradesh 

8. század Birla Museum Bhopal 

(Acc. No. 121)  

4.1.2.9. Nṛ-varāha Ashapuri (Raisen),  

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Kalacuri) 

State Museum Ashapuri  

4.1.2.10. Nṛ-varāha Badoh (Vidisha), 

Madhya Pradesh 

8. század Central Archaeological 

Museum Gwalior(88)  

4.1.2.11. Nṛ-varāha Badoh Pathari 

(Vidisha), 

 Madhya Pradesh 

9. század (Gūrjāra-

Pratihāra) 

Daśāvatāra templomcsoport 

No. 1. Bhūvarāha  

4.1.2.12. Nṛ-varāha  Badoh (Vidisha),  

Madhya Pradesh 

10. század Central Archaeological 

Museum Gwalior (737)  

4.1.2.13. Nṛ-varāha Gyaraspur 

(Vidisha),  

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Paramāra) 

Viṣṇu templom ("Hindola 

Toraṇa")  

4.1.2.14. Nṛ-varāha Vidisha (Vidisha),  

Madhya Pradesh 

11. század Archaeological Museum 

Vidisha (No. 1789)  

4.1.2.15. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert (Vidisha),  

Madhya Pradesh 

Kb. 11. század  Archaeological Museum 

Vidisha  

4.1.2.16. Nṛ-varāha Kadwaha (Guna),  

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Kachchapaghāta) 

 templomegyüttes  

4.1.2.17. Nṛ-varāha Gwalior (Gwalior), 

Madhya Pradesh 

kb. 9. század vége  Central Archaeological 

Museum Gurjari Mahal 

Gwalior  

4.1.2.18. Nṛ-varāha Gwalior (Gwalior), 

Madhya Pradesh 

kb. 8-10. század 

(Pratihāra) 

 Chaturbhuja temple  

4.1.2.19. Nṛ-varāha Suhania (Morena),  

Madhya Pradesh 

10-11. század 

(Kachchapaghāta) 

Central Archaeological 

Museum Gurjari Mahal 

Gwalior (136)  

4.1.2.20. Nṛ-varāha Datta Akhada 

(Ujjain),  

Madhya Pradesh 

11. század Vikram University Museum 

Ujjain  

4.1.2.21. Nṛ-varāha Pan Vihar (Ujjain), 

Madhya Pradesh 

11. század Vikram University Museum 

Ujjain  

4.1.2.22. Nṛ-varāha Itawah (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

kb. 12. század Vikram University Museum 

Ujjain  

4.1.2.23. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert (Ujjain), 

Madhya Pradesh 

12. század Vikram University Museum 

Ujjain  

4.1.2.24. Nṛ-varāha Kanvla (Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

9-10. század Archaeological Museum 

Bhopal  

4.1.2.25. Nṛ-varāha Hinglajgarh 

(Mandsaur), 

11. század 

(Paramāra) 

Central Museum Indore  
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Fejezet Típus Eredet  

(lelőhely, kerület, 

állam) 

Kor Jelenlegi helye 

Madhya Pradesh 

4.1.2.26. Nṛ-varāha Hinglajgarh 

(Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

kb. 11. század 

(Paramāra) 

 Central Museum Indore  

4.1.2.27. Nṛ-varāha Hinglajgarh 

(Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

11. század 

(Paramāra) 

Central Museum Indore (292)  

4.1.2.28. Nṛ-varāha Hinglajgarh 

(Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Paramāra) 

Central Museum Indore  

4.1.2.29. Nṛ-varāha Badnawar  

(Dhar),  

Madhya Pradesh 

10. század 

(Paramāra) 

Baijyanātha Deo Mahādeo 

templom  

4.1.2.30. Nṛ-varāha Doni (Damoh),  

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Kalacuri) 

 Rāṇī Durgāvatī Museum 

Jabalpur  

4.1.2.31. Nṛ-varāha Tigowa (Jabalpur), 

Madhya Pradesh 

9. század (Kalacuri) A régi templomban Bhūvarāha 

No. 1  

4.1.2.32. Nṛ-varāha Bilhari (Jabalpur), 

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Kalacuri) 

Gayākuṇḍától keletre egy 

szentélyben  

4.1.2.33. Nṛ-varāha Bilhari (Jabalpur), 

Madhya Pradesh 

11. század 

(Kalacuri) 

Fő templom, Gayākuṇḍa, 

Bilhari  

4.1.2.34. Nṛ-varāha Tewar (Jabalpur), 

Madhya Pradesh 

11-12. század 

(Kalacuri) 

Rāṇī Durgāvatī Museum 

Jabalpur  

4.1.2.35. Nṛ-varāha Nachna Kuthara 

(Panna),  

Madhya Pradesh 

11. század 

(Kalacuri) 

Pārvatī templomegyüttes  

4.1.2.36. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

1000-1025 között 

(Candella) 

Devi Jagadambi templom 

északi oldalán  

4.1.2.37. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

950-1150 (Candella) Eastern Group Vamana temple 

északi oldal  

4.1.2.38. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

1000-1025 

(Candella) 

Citragupta temple déli oldalán  

4.1.2.39. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

10. század első fele 

(Candella) 

Lakṣmaṇa templom garbha-

gṛha  

4.1.2.40. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

11. század 

(Candella) 

Allahabad Museum  

(AM 110)  

4.1.2.41. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Candella) 

 Archaeological Museum 

Khajuraho  

4.1.2.42. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

kb. 10. század 

(Candella) 

Indian Museum Calcutta  

4.1.2.43. Nṛ-varāha Khajuraho 

(Chhattarpur), 

Madhya Pradesh 

11. század 

(Candella) 

National Museum New Delhi 

(861)  

4.1.2.44. Nṛ-varāha Rāmban (Satna),  

Madhya Pradesh 

9. század (Kalacuri) Tulsī Sangrahālaya Rāmban 

Bhūvarāha  
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Fejezet Típus Eredet  

(lelőhely, kerület, 

állam) 

Kor Jelenlegi helye 

4.1.2.45. Nṛ-varāha Rewa (Rewa), 

Madhya Pradesh 

10. század Dhubela Museum (867) 

4.1.2.46. Nṛ-varāha Shahdol (Shahdol), 

Madhya Pradesh 

9-10. század 

(Kalacuri) 

A néhai Sharada Prasad Kalare 

házában  

4.1.2.47. Nṛ-varāha Shahdol (Shahdol), 

Madhya Pradesh 

10-11. század 

(Kalacuri) 

Tulsī Sangrahālaya Rāmban  

4.1.2.48. Nṛ-varāha Bandhogarh 

(Shahdol), Madhya 

Pradesh 

kb.10. század 

(Kalacuri) 

in situ  

4.1.2.49. Nṛ-varāha Mandla (Mandla),  

Madhya Pradesh 

10. század 

(Kalacuri) 

 Rāṇī Durgāvatī Museum 

Jabalpur (2833)  

4.1.3.1. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert (Kelet-India) 

10. század (Pāla) Delhi National Museum 

(65.128) 

4.1.3.2. Nṛ-varāha Antichak 

(Bhagalpur), Bihar 

8-9. század  

(Pāla-Sena) 

in situ, ásatási terület, Antichak  

4.1.3.3. Nṛ-varāha Rajgir (Patna),  

Bihar 

9. század  

(Pāla-Sena) 

Patna Museum  

4.1.3.4. Nṛ-varāha Nalanda (Nalanda),  

Bihar 

9-10. század 

(Pāla-Sena) 

? 

4.1.3.5. Nṛ-varāha Gaya, Bihar 10. század Gadadhara templom  

4.1.3.6. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert (Kelet-India) 

10. század  

(Pāla-Sena) 

Bharat Kala Bhavan  

(196)  

4.1.3.7. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert, Bihar 

10. század eleje 

(Pāla) 

Indian Museum Calcutta  

4.1.3.8. Nṛ-varāha Surjan Giri (Gaya),  

Bihar 

10. század vége-11. 

század eleje (Pāla) 

in situ  

4.1.3.9. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert, Bihar 

11. század  

(Pāla) 

Calcutta, Indian Museum  

4.1.3.10. Nṛ-varāha Lucknow 

(Lucknow),  

Uttar Pradesh 

kb. 12. század State Museum Lucknow  

(H. 123)  

4.1.3.11. Nṛ-varāha  pontos eredete nem 

ismert, Bihar 

12. század (Pāla) Chandigarh Museum  

4.1.3.12. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert, Bihar 

Pāla-Sena Patna Museum (Arch. No. 

8428)  

4.1.3.13. Nṛ-varāha Mandar Hill 

(Bhagalpur), Bihar 

(Pāla-Sena) Mandar Vidyāpiṭha (a hegy 

lábánál) 

4.1.3.14. Nṛ-varāha Tileshwargarh 

(Darbhanga), Bihar 

(Pāla-Sena) State Chandradhari museum, 

Darbhanga  

(No. AY 11)  

4.1.3.15. Nṛ-varāha Jaymanglagarh 

(Monghyr), Bihar 

(Pāla-Sena)  ? 

4.1.4.1. Nṛ-varāha Ellora 

(Aurangabad), 

Maharashtra 

8. század 2. fele 

(Rāṣṭrakūṭa) 

Laṅkeśvara templom déli 

galéria  

4.1.4.2. Nṛ-varāha Ellora 

(Aurangabad), 

Maharashtra 

8. század 

(Rāṣṭrakūṭa) 

Cave No. 16 (Kailāsa)  

4.1.4.3. Nṛ-varāha Ellora 

(Aurangabad), 

8. század közepe 

(Rāṣṭrakūṭa) 

Cave No. 15 (Daśāvatāra), 5. 

panel  
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Maharashtra 

4.1.4.4. Nṛ-varāha Ellora 

(Aurangabad), 

Maharashtra 

8. század 

(Rāṣṭrakūṭa) 

Cave No. 14  

4.1.4.5. Nṛ-varāha Pedgaon 

(Ahmednagar), 

Nyugat- 

Maharashtra 

11-14. század 

(Yādava) 

Lakṣmī-Nārāyaṇa temple  

4.1.4.6. Nṛ-varāha Lonara (Buldhana), 

Maharashtra 

(11-12. század) Daitya-Sūdana templom 

4.1.5.1. Nṛ-varāha Belur  

(Hassan), Karnataka 

kb. i. sz. 1117 

(Hoysaḷa) 

Keśava temple  

4.1.5.2. Nṛ-varāha Aihole (Bijapur), 

Karṇātaka 

8. század  

(Korai Cālukya) 

"Durgā" templom egy kis 

szentélyében  

4.1.5.3. Nṛ-varāha Karṇātaka 10. század Prince of Wales Museum, 

Bombay (Acc. No.72)  

4.1.5.4. Nṛ-varāha Belur (Hassan), 

Karnataka 

kb. i. sz. 1117 

(Hoysaḷa) 

Keśava temple  

4.1.6.1. Nṛ-varāha pontos származási 

helye nem ismert, 

Tamilnadu 

9. század (Pallava) Delhi National Museum  

4.1.6.2. Nṛ-varāha Tirupparankunram 

(Madurai), 

Tamilnadu 

8. század 2. fele 

(Pāṇḍya) 

A barlangtemplomtól balra a 

sziklán  

4.1.6.3. Nṛ-varāha Tiruvellarai 

(Tiruchirapalli), 

Tamilnadu 

kb. 9. század közepe 

(késő Pallava) 

Puṇḍarīkākṣa templom  

4.1.6.4. Nṛ-varāha Kumbakonam 

(Thanjavur), 

Tamilnadu 

korai Cōḷa kisméretű narratív panelek  

4.1.6.5. Nṛ-varāha pontos eredete nem 

ismert, Tamilnadu 

Cōḷa Sagar University Museum (R 

353)  

4.1.6.6. Nṛ-varāha Nāgaḷapuram (North 

Arcot), Tamilnadu 

16. század 1. fele 

(Tuluva-dinasztia, 

Vijayanagar) 

Viṣṇu Temple  

4.1.8.1. Nṛ-varāha Jhalrapatan 

(Jhalawar) 

10. század Archaeological Museum 

Jhalawar  

4.1.8.2. Nṛ-varāha Osian (Jodhpur), 

Rajasthan 

8. század Sūrya templom  

4.1.8.3. Nṛ-varāha Devangana (Sirohi), 

Rajasthan 

kb. 8. század egy kis szentélyben  

4.1.8.4. Nṛ-varāha Kakoni (Kota), 

Rajasthan 

9. század  Kakoni templomegyüttes  

4.1.8.5. Nṛ-varāha Khed (Barmer), 

Rajasthan 

10. század Ranchodji templom garbha-

gṛha  

4.1.8.6. Nṛ-varāha Kamen (Bharatpur), 

Rajasthan 

10. század  State Museum Bharatpur  

4.1.8.7. Nṛ-varāha Osian  

(Jodhpur), 

Rajasthan 

kb. i. sz. 1025 

(Gurjāra-Pratihāra) 

Sacciyamata templom északi 

oldalán a keleti fő fülke  

4.1.8.8. Nṛ-varāha Osian  (Jodhpur), kb. i. sz. 1025 Sacciyamata templom északi 
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állam) 

Kor Jelenlegi helye 

Rajasthan (Gurjara-Pratihāra) oldal nyugati fő fülke 

(devakulikā)  

4.1.8.9. Nṛ-varāha Phalodi (Jodhpur), 

Rajasthan 

11. század  ? 

4.1.8.10. Nṛ-varāha Chittorgarh 

(Chittorgarh), 

Rajasthan 

16. század Bahu (Lakṣmīnātha) templom   

4.1.9.1. Nṛ-varāha Roda (Patan),  

Gujarat 

kb. 10. század Varāha panel in situ  

4.1.10.1. Nṛ-varāha Dharamshala 

(Sonapur), Orissa 

kb. 12. század 

(Keleti Gaṅga) 

Orissa State Museum, 

Bhubaneswar  

4.1.10.2. Nṛ-varāha Bhubaneswar, 

Orissa 

11. század eleje Maṇibhadreśvara templom, a 

deul déli oldalán  

4.1.10.3. Nṛ-varāha Tangi (Khordha), 

Orissa 

12. század  

(Keleti Gaṅga) 

Caṇḍeśvara komplexum, 

leválasztott ábrázolás egy kis 

fülkében   

4.1.10.4. Nṛ-varāha Gaṇeśvarpur (Puri), 

Orissa 

kb. 12. század 

(Keleti Gaṅga) 

Leválasztott ábrázolás, a 

jagamohanába helyezve   

4.1.10.5. Nṛ-varāha Konarak, Orissa kb. 12. század 

(Keleti Gaṅga) 

Eredetileg pārśva-devatā a déli 

szoborfülkében  

4.1.10.6. Nṛ-varāha Mudgala Mādhava 

(Konarak), Orissa 

13. század  

(Keleti Gaṅga) 

Nīlamādhava templom, déli 

szoborfülke  

4.1.10.7. Nṛ-varāha Adasapur 

(Bhubaneswar), 

Orissa 

13. század vége Varāha-Nṛ-siṃha templom, ma 

a szentélyben elhelyezve  

4.1.10.8. Nṛ-varāha Jajpur (Jajpur),  

Orissa 

16. század Varāha templom  

4.1.11.1. Nṛ-varāha Silimpur (Bogra), 

Bangladesh 

10. század vége-11. 

század eleje (Pāla) 

Varendra Research Society 

Rajshahi  

4.1.11.2. Nṛ-varāha Mahanad (Hoogly),  

Nyugat-Bengal 

9. század Varendra Research Society 

Museum  

4.1.11.3. Nṛ-varāha Katlapur (Dacca), 

Bangladesh 

Pāla-Sena Vaiṣṇava kolostor (Ākrā of 

Kānāilāl), in situ  

4.1.11.4. Nṛ-varāha Joradeul (Dacca),  

Nyugat-Bengal 

Pāla-Sena Vajrayoginī , Rameśa Babu 

Kālī temploma  

4.1.11.5. Nṛ-varāha Ranihati (Dacca), 

Bangladesh 

Pāla-Sena nem messze Bābu Indra 

Chandra Dāsa-Gupta házától, 

Āutśāhi, P. S. Taṅgibāḍī, 

Dacca Dist.  

4.1.11.6. Nṛ-varāha Dalalpada, Rampal 

(Dacca), 

Bangladesh 

Pāla-Sena Rai Ramesa Chandra Guha 

Bahadur  

4.1.11.7. Nṛ-varāha Jhilli 

(Murshidabad), 

Nyugat-Bengal 

Pāla-Sena Museum of the Baṅgiya 

Sāhitya Parishad Calcutta  

4.1.12.1. Nṛ-varāha Mukhalingam 

(Srikakulam), 

Andhra Pradesh 

9. század közepe 

(Keleti Gaṅga) 

Madhukeśvara templom  

4.1.12.2. Nṛ-varāha Mukhalingam 

(Srikakulam), 

Andhra Pradesh 

9. század vége 

(Keleti Gaṅga) 

Siṃhanātha templom  
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4.1.12.3. Nṛ-varāha Mukhalingam 

(Srikakulam), 

Andhra Pradesh 

9. század vége-10. 

sz. eleje  

(Keleti Gaṅga) 

Madhukeśvara templom  

4.1.12.4. Nṛ-varāha Patancheru 

(Medak),  

Andhra Pradesh 

Cālukya/Kākatīya Hyderabad Archaeological 

Museum  

(No. 1803)  

4.1.12.5. Nṛ-varāha Nandi Kandi 

(Medak),  

Andhra Pradesh 

Cālukya/Kākatīya Rāmeśvara templom  

4.1.12.6. Nṛ-varāha Alaṁpūr 

(Mahabubnagar), 

Andhra Pradesh 

Cālukya/Kākatīya Brahmā templom  

4.1.12.7. Nṛ-varāha Andhra Pradesh Cālukya/Kākatīya Hyderabad Archaeological 

Museum (No. 6072)  

4.1.13.1. Nṛ-varāha Agrohā, Punjab 9. század   

4.1.14.1. Nṛ-varāha Pontos származási 

helye ismeretlen, 

Assam 

11. század Assam State Museum Gauhati 

4.2.1.1. Yajña-varāha Varanasi,  

Uttar Pradesh 

készítési ideje 

ismeretlen 

Prayag Ghat  

4.2.1.2. Yajña-varāha eredete ismeretlen,  

Uttar Pradesh 

készítési ideje 

ismeretlen 

Allahabad Museum kertjében  

(No. 605)  

4.2.1.3. Yajña-varāha Dudhai (Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

10-11. század 

(Candella) 

State Museum Lucknow (No. 

O.84)  

4.2.1.4. Yajña-varāha Dudhai (Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

11. század 

(Candella) 

A Brahmā templom közelében, 

egy dombon, az egykori 

Varāha templom talapzatán  

4.2.1.5. Yajña-varāha Dudhai (Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

11. század 

(Candella) 

Dudhai is situ: a Rāmsāgar  

partján   

4.2.1.6. Yajña-varāha Dudhai (Lalitpur), 

Uttar Pradesh 

11. század 

(Candella) 

Cāndpur mellett a Dhora 

vasútállomás közelében  

4.2.1.7. Yajña-varāha Candpur (Lalitpur),  

Uttar Pradesh 

i. sz. 1150 

(Candella) 

in situ, magas platformon  

4.2.2.1. Yajña-varāha Khurai (Sagar),  

Madhya Pradesh 

12-13. század 

(Paramāra) 

Sagar City Museum,  

(No. 138)  

4.2.2.2. Yajña-varāha Hurā-Rāhatgaḍh 

(Sagar), Madhya 

Pradesh 

11. század 

(Candella) 

Sagar City Museum  

(No. 72)  

4.2.2.3. Yajña-varāha Samasgarh 

(Sehore), Madhya 

Pradesh 

13. század 

(Paramāra) 

Birla Museum Bhopal  (Acc. 

No. 94)  

4.2.2.4. Yajña-varāha Badoh (Vidisha),  

Madhya Pradesh 

9. század (Pratihāra) Gurjari Mahal Central 

Archaeological Museum 

Gwalior (No. 108)  

4.2.2.5. Yajña-varāha pontos származási 

helye nem ismert 

(Vidisha), Madhya 

Pradesh 

kb. 11-12. század Archaeological museum 

Vidisha  

4.2.2.6. Yajña-varāha pontos származási 

helye nem ismert 

(Vidisha), Madhya 

Pradesh 

kb. 11-12. század  Archaeological Museum 

Vidisha  
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4.2.2.7. Yajña-varāha Sunari (Tehsil Ganj 

Basoda, Vidisha 

District), Madhya 

Pradesh 

10. század 

(Paramāra) 

 Archaeological Museum 

Vidisha  

4.2.2.8. Yajña-varāha Badoh-Pathari 

(Vidisha),  

Madhya Pradesh 

9. század 

(Rāṣṭrakūṭa/Pratihār

a) 

a Kūtake Math közelében 

fekszik  

4.2.2.9. Yajña-varāha Muradpur  

(Guna), Madhya 

Pradesh 

9-10. század Varāha templom in situ 

4.2.2.10. Yajña-varāha Ujjain (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

12-13. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain (70)  

4.2.2.11. Yajña-varāha Bhairavgarh 

(Ujjain), Madhya 

Pradesh 

kb. 11. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain (3)  

4.2.2.12. Yajña-varāha Pontos eredete 

ismeretlen (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

kb. 11. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain  

4.2.2.13. Yajña-varāha származási helye 

ismeretlen (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

12. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain  

(No. 69)  

4.2.2.14. Yajña-varāha Ujjain (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

12-13. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain  

4.2.2.15. Yajña-varāha Ujjain (Ujjain), 

Madhya Pradesh 

12-13. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain  

4.2.2.16. Yajña-varāha (Ujjain), Madhya 

Pradesh 

12-13. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain  

4.2.2.17. Yajña-varāha Ujjain (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

12-13. század 

(Paramāra) 

Vikram University Museum 

Ujjain  

4.2.2.18. Yajña-varāha Vikrant Bhairav 

Ghāt, Ujjain 

(Ujjain), Madhya 

Pradesh 

12-13. század 

(Paramāra) 

State Archaelogical Museum 

Ujjain  

4.2.2.19. Yajña-varāha Ujjain (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

13. század 

(Paramāra) 

 Okhaleśvar halottégető hely, 

Vikrant Bhairav Ghāt  

4.2.2.20. Yajña-varāha Ujjain (Ujjain),  

Madhya Pradesh 

13. század 

(Paramāra) 

Okhaleśvar halottégető hely, 

Vikrant Bhairav Ghāt, magas 

platformon  

4.2.2.21. Yajña-varāha Karohan (Indore), 

Madhya Pradesh 

13. század 

(Paramāra) 

Mahādeva templom előtt egy fa 

alatt   

4.2.2.22. Yajña-varāha Mamlesvar-

Omkaresvar  

(East Nimar), 

Madhya Pradesh 

12. század 

(Paramāra) 

 Mamleśvar-Omkāreśvar 

templom  

4.2.2.23. Yajña-varāha Bunjar (Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

kb. 11. század 

(Paramāra) 

Central Museum Indore  

(A 35)  

4.2.2.24. Yajña-varāha Khor (Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

11. század 

(Paramāra) 

Nautoraṇa templom  

4.2.2.25. Yajña-varāha Mandsaur 

(Mandsaur), 

Madhya Pradesh 

13. század 

(Paramāra) 

Museum premises Mandsaur  

4.2.2.26. Yajña-varāha Majhouli (Jabalpur), kb. 11. század Viṣṇu Varāha templom 
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Madhya Pradesh (Kalacuri) cellájában  

4.2.2.27. Yajña-varāha Panagar (Jabalpur), 

Madhya Pradesh 

11. század 

(Kalacuri) 

Viṣṇu Varāha templom  

4.2.2.28. Yajña-varāha Bilhari (Katni),  

Madhya Pradesh 

9-10. század 

(Kalacuri/Cedi) 

Viṣṇu Varāha templom, a 

maṇḍapán  

4.2.2.29. Yajña-varāha Karitalai (Katni),  

Madhya Pradesh 

kb. 10-11. század 

(Kalacuri/Cedi) 

in situ: egykori Varāha 

templom talapzatán  

4.2.2.30. Yajña-varāha Khajuraho 

(Chattarpur), 

Madhya Pradesh 

900-925 (Candella) Varāha templom  

4.2.2.31. Yajña-varāha Khajuraho 

(Chattarpur), 

Madhya Pradesh  

11. század 

(Candella) 

Allahabad Museum 

4.2.2.32. Yajña-varāha Bhelsi (Tikamgarh), 

Madhya Pradesh 

10. század  ? 

4.2.2.33. Yajña-varāha Gangasagar (Satna),  

Madhya Pradesh 

kb. 11. század 

(Kalacuri) 

Rāṇi Durgāvatī Museum 

Jabalpur  

(2923)  

4.2.2.34. Yajña-varāha Bhita (Rewa),  

Madhya Pradesh 

11. század 

(Kalacuri) 

Vishnu Varaha temple, in situ  

4.2.8.1. Yajña-varāha Kakoni (Baran), 

Rajasthan 

9. század Kakoni, templom-együttes  

4.2.8.2. Yajña-varāha Kakoni (Baran), 

Rajasthan 

10. század Kota Museum 

4.2.8.3. Yajña-varāha Jhalrapatan 

(Jhalawar), 

Rajasthan 

10. század Jhalawar, Archaeological 

Museum 

4.2.8.4. Yajña-varāha pontos származási 

helye nem ismert, 

Rajasthan 

10. század Jhalawar Museum 

4.2.8.5. Yajña-varāha Vasisthasrama, Abu, 

Rajasthan  

kb. 12-13. század ? 

4.2.9.1. Yajña-varāha Wadhwan 

(Surendranagar), 

Gujarat 

13. század Rajkot, Watson Museum  

4.2.9.2. Yajña-varāha Gujarat  (13. század) Ashmolean Museum, Oxford 

(1969.43) 

4.2.9.3. Yajña-varāha Vihara  

(Mehsana), Gujarat 

kb. 10. század  ? 

4.2.9.4. Yajña-varāha Modasa 

(Sabarkantha), 

Gujarat 

11. század Sabalpur temple  
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