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Ahol minden nő hercegnő és minden férfi oroszlán 
India harmadik legjelentősebb vallása, a szikhizmus 

  
Forrongó világunk, a globális terroristaveszély egyik konkrét hozadékának is felfogható, 

hogy február elején Waris Ahluwalia indiai származású és szikh vallású amerikai 
divattervezőt és színészt Mexikóvárosban nem engedték fel a New York-i járat fedélzetére, 
mivel egy turbán volt a fején. A szikh vallás követő számára a turbán viselése a hitük egyik 
szimbóluma, a művész pedig elmondta, hogy számára a turbán nyilvános levétele olyan, 
mintha arra kérnék, vetkőzzön le meztelenre. 

No, de kik is azok a szikhek? A szikh vallásról a magyar nyelven néhány semmitmondó 
bekezdésnél többet alig találunk. Pedig a Nának Dév, az első guru által az 1500-as évek elején 
alapított, az iszlámból és a hindu hagyományból merítő monoteizmus (egyistenhit) egyike 
korunk legfontosabb „kis világvallásainak”.  

Különös nép, különös vallás: karddal, turbánnal, nyíratlan hajjal, harciassággal és 
szelídséggel, női egyenjogúsággal és férfivirtussal. Ahol minden nő hercegnő és minden férfi 
oroszlán. A 25 millió szikh zöme India Gudzsarát államában, a pakisztáni határ közelében él, 
de szórvány közösségei szinte mindenhová eljutottak, ahol indiai kivándoroltak közössége él. 
Nagy Britanniában 750 ezer, míg Amerikában és Kanadában több mint félmillió él közülük, 
de pl. az Egyesült Arab Emírségekben és Olaszországban is jelen van egy-egy 70 ezres szikh 
populáció.  

A szikh hit a tanító guruk által megalkotott szent könyv, a Granth Száhib (első könyv) 
által összefoglalt módon egyszerre hirdeti Isten üdvözítő egyetemességét és a lélekvándorlást, 
a világmindenség szakadatlan körforgását. A szikh teológia vallja a büntető igazság (karma) 
végzetszerűségét, a szelleminek az anyagival szembeni magasabbrendűségét, a 
lélekvándorlást és az istenbe való végső visszatérés, a nirvána elérésének lehetőségét. Az 
ember feladata ebben a folyamatban a nirvánára való felkészülés: az erkölcsös élet, az önzés 
és a szenvedély elkerülése, az élvezeti cikkektől való tartózkodás. Értékrendjükhöz az 
étkezési szabályok betartása és a közösségi szolidaritás gyakorlása is hozzátartozik. Vallási 
életük fontos elemei a kultikus lakomák, a születési-, a házassági- és a temetési szertartások. 

  
Magukévá tették mindazt, ami a hinduizmusban és az iszlámban a legjobb 
  

A szikh szó egyszerre jelent népcsoportot és vallást is. Nem hinduk és nem is muszlimok, 
de magukévá tették mindazt, ami ebben a két vallásban a legjobb. Azonban az idők során a 
szikhizmus teljesen függetlenné vált mind a hindu, mind az iszlám vallástól, és így sokkal 
több mint ennek a két vallásnak a „keveréke”. 

Alapjában véve a szikh vallás közelebb áll a hinduizmushoz, mint Mohamed próféta 
tanításaihoz. Megmaradt a karma, a lélekvándorlás tana, és Krisnát is olyan tiszteletben 
részesítik, mint a hinduk. Az üdvözülés útja is nagyrészt megegyezik: mantrák elmondása, 
meditáció, tevékeny hitgyakorlás. Viszont a szikh vallás elutasítja a hinduk merev 
kasztrendszerét. 
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Hogy a szikhizmuson kívül nem jött létre jelentősebb hindu–muzulmán szintézis, annak 
elsősorban az lehet az oka, hogy a fanatikus iszlám nem tűrhette meg a hindu bálványimádást 
és sokistenhitet, az ortodox hinduizmus pedig képtelen volt befogadni a kasztrendszert és a 
gazdag hindu rituálét mereven elutasító iszlám hatásait. Így aztán a két vallás kibékítésével 
csak a peremmozgalmak – a hindu bhakti mozgalom és a muzulmán szufizmus – képviselői 
foglalkoztak.  

  
Nának guru az emberek közötti testvériséget hirdette 
  

A valláslapító Nának guru (1469–1538) idejében India még a mogul hódítások előtt állt, 
így a lakosság túlnyomó többsége a hindu vallást követte (A buddhizmus ebben a korban már 
teljesen kiszorult Indiából). A hindu vallás rendkívül hierarchikus társadalmat épített fel. A 
társadalom tagjai öt rétegbe (kasztba) tagozódtak. Az emberek sorsa ilyen mód már születésük 
pillanatától meg volt határozva, s az alacsonyabb kasztból származók arra voltak hivatottak, 
hogy a magasabb kasztokból származókat szolgálják. Nának guru a ksatrija (harcos) kasztból 
származott, ami a második legfelsőbb kaszt, azonban ő nem érezte jogosnak és 
megérdemeltnek, hogy mások szolgálják. Ez elfordította a hindu vallástól, s elindult, hogy 
tapasztalatokat szerezzen más vallási szokásokról. Sokat utazott, járt Arábiában, Perzsiában, 
Tibetben, de még a mai Sri Lankán is. Egy időre az iszlám hatása alá került, de sosem vette 
fel a muzulmán hitet. Tanulmányait követően saját gondolatait vallásos formába ültette.  

Az emberek közötti testvériséget tanította, s azt, hogy egymás javára tegyenek. Tanítása 
szerint Isten minden percben, mindenben megnyilvánul és ennek az Istennek a szemében a 
díszes királyi paloták teljesen azonosak az istállókkal. Hevesen harcolt a hinduk babonái és az 
istenszobrok imádata ellen, de a muszlimok intoleráns agresszivitása ellen is.  

A neves tanító élete utolsó éveit a pandzsábi Kartárpur városában élte le, ahol sokan 
meglátogatták, hogy tanuljanak bölcsességéből. Ettől kezdve követőit, vagyis tanítványait 
szikheknek nevezték.  

Nának guru halála után vita támadt hívei között. Hindu gyökerekkel rendelkező követői 
saját hagyományaiknak megfelelően hamvasztani akarták, míg a muszlim közegből 
származók el akarták temetni. Amíg ezen vitatkoztak, arra lettek figyelmesek, hogy a test 
eltűnt, már csak a halotti leplet találták. 

  
A vallásalapítót követő szikh vezetők 
  

A Nának által kijelölt utód, Lehna guru (ur. 1539–1552) nevét Angandra változtatta, ami 
azt jelenti: egy rész belőlem. Angand kidolgozta a pandzsábi nyelv írott változatát, amelyet a 
mai napig gurmukhinak (a guru szájából való) hívnak. 

Amar Das (ur. 1552–1574), a harmadik guru elsősorban az által próbálta elterjeszteni a 
szikh vallást, hogy bevezette a langart, ami egy közös étkezés, amin minden ember részt 
vehetett, attól függetlenül, hogy milyen kasztból származott. Ezzel az új vallási mozgalom 
nagy népszerűségre tett szert. Ez a tőle származó szokás a mai napig érvényben van, s az 
Aranytemplom melletti hatalmas étkezőben napi átlagban mintegy százezer éhező jut itt 
élelemhez. A következő guruk mind a 95 esztendősen elhunyt Amar Das vér szerinti 
leszármazottjai voltak, így Amar Das valójában egy szikh dinasztiát alapított. 
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Amar Das veje, Ram Das (ur. 1574–1581) lett a negyedik guru. Ő alapította Ramdaspurt 
(azaz Ram Das városát, ami némileg a hírnév utáni sóvárgását tükrözi), amit később 
Amritszárnak illetve Nektár-tónak neveztek át (jelenleg kb. 1,2 millió lakosa van). Ő kezdte el 
építeni a Harimandir Szahibot, a híres Aranytemplomot, ami ugyan többször elpusztult, de 
teljes pompájában mind a mai napig áll.  

Az ötödik guru Ram Das legfiatalabb fia, Ardzsan (ur. 1581–1606) lett. Ő fektette le a 
már említett Granth Száhib (Adi Grantha) alapjait, ami a szikhek Bibliája lett. Ehhez később 
csatolták az Ardzsan előtt és után élő guruk tanításai. Ardzsan uralkodása alatt szilárdult meg 
a szikh birodalom, ami Dzsahangirnak, a mogul császárnak nem volt ínyére, aki ezért a 
szikheket üldözni kezdte, bár ekkor még nem tört ki háború a két nép között. Az 
ellenségeskedés miatt Ardzsan kénytelen volt bevezetni a férfiak számára a kardviselést, s 
ezzel ruházatuk is megváltozott; hosszú buggyos nadrág helyett térd alá érő nadrágot kezdtek 
hordani, hogy a kard ne akadjon bele (ez a szikh férfiak viselete mind a mai napig). Ardzsan 
gurut végül a mogul császár elfogatta és kivégeztette, így ő lett a szikh nép első mártírja. 
Ardzsan erőszakos halálát követően a kezdetben pacifista szikh szekta egyre harciasabb 
formát öltött. A szakadatlan háborúskodás „következménye”, hogy a szikh férfiak zömének 
„hagyományos” foglalkozása máig is, hogy tisztjei, tábornokai a hadseregnek. 

Har Gobind (ur. 1606–1645), Ardzsan egyetlen fia lett a hatodik guru. Az ő színre 
lépésével kezdődött a mogul hódítók elleni szervezett és állandó harc, ami a további guruk 
sorsát is meghatározta. Har Gobind várakat épített, hogy megvédje népét a moguloktól. Sok 
hindu, aki felismerte az intoleráns, hódító muzulmánok fenyegető veszélyét, a szikhek mellé 
állt, ám még így is túl kevesen voltak ahhoz, hogy azokat megállítsák.  

Har Gobind unokája, Har Rai (ur. 1645–1661), a hetedik guru idejében a hírhedt és 
rettegett Aurangzeb uralkodott Delhiben, aki az utolsó, ugyanakkor a legkegyetlenebb mogul 
császár volt. Fanatikusan rombolta a hindu templomokat, hogy a helyükre mecseteket 
építessen. Hihetetlen pusztítást végzett az észak-indiai területeken. Ezáltal akart apja hírneve 
fölé emelkedni, aki az utókor számára a csodálatos Tádzs Mahal felépítésével örökítette meg 
a nevét. 

Har Rai idősebb fiát, Ram Rait békeküldetésbe Aurangzebhez küldte, ám ő a herceget 
elfogatta és kivégeztette. Har Rai halála után így második fia, Har Krishan (ur. 1661–1664) 
lett a nyolcadik guru. Ekkor mindössze ötéves volt. Aurangzeb őt is Delhibe hívatta, s ott is 
halt meg nyolcévesen (állítólag himlőben).  

A gyermekguru halálát követően Teg Bahadur (ur. 1664–1675), a hatodik guru 
legfiatalabb fia lett a kilencedik vallási vezető. Szenvedélyes odaadással igyekezett a szikhek 
közösségét a többi indiai vallás képviselőitől megkülönböztető hagyománnyal, irodalommal, 
művészettel ellátni. Miután hallatlan népszerűségre tett szert népe körében, a kegyetlen 
Aurangzeb ezt fenyegetésnek érezte saját hatalmával szemben, így őt is elfogatta és vérpadra 
küldte. 

  
Az utolsó guru 
  

A tizedik és egyben utolsó guru, Teg Bahadurnak a fia, a már említett Gobind Szingh 
(ur. 1675–1708) volt az, aki a közösséget valóságos katonai kaszttá – khalszává – fejlesztette 
és eredményes háborút folytatott a mogulok ellen.  
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A khalsza jelentése: tiszta. A közösséghez bárki csatlakozhatott. A jelentkezőket a 
kereszteléshez hasonló szertartás keretében, kétélű tőrrel megkevert cukros vízzel szentelték 
fel. A khalszán belül mindenki egyenrangúvá vált. Hogy az új rend tagjait jól meg lehessen 
különböztetni a muzulmánoktól és a hinduktól, Gobind Szingh különböző szabályokat 
vezetett be. 

A „tiszta közösség” tagjainak külső ismertetőjele a jellegzetes turbán (keskí), amely az 
elkötelezettség, a szellemi fensőbbség és a bátorság szimbóluma. Emellett kötelező a hit öt 
tárgya, az öt kakké viselése. Ezek a kes, a soha nem nyírt haj (a lelki erő jelképe); a kanghá, a 
fafésű, ami köré a hajat csavarják (a fegyelem jelképe); a kirpán, a tőr (az igazságért folytatott 
harc jelképe); a kara, a jobb kézen viselt acél karkötő (amely viselője és az istenség 
egyesülését jelöli és arra emlékeztet, hogy a jobb kéz használatos a jó tetteknél) és a kacsha, a 
térdig érő nadrág (amely a szexuális önmegtartóztatást, vagyis a szenvedély leküzdését 
jelképezi).  

Ezekhez a szokásokhoz az ortodox szikhek még ma is ragaszkodnak. Az új közösség 
minden egyes férfi tagja a Szingh (oroszlán), a nők pedig a Kaur (hercegnő) vezetéknevet 
vették fel. A férfiak egymást szárdárnak, vagyis hercegnek szólítják. Az új név célja 
eredetileg az volt, hogy mindenki egyenlő legyen, és ellensúlyozza az indiai társadalom 
kasztrendszerét, amely az egyes ember fontosságát nevében is kifejezésre juttatta. 

Gobind Szingh volt az, aki felismerte, hogy népét nem egyetlen uralkodónak kell 
vezetnie, hiszen azt a mogulok vagy más intoleráns elnyomók (mint később az angolok) 
könnyen elpusztíthatják. Ezért ő utódjául a Granth Száhibot, azaz egy könyvet (!) tette meg. 
Ezzel véget vetett a szikh uralkodói dinasztiának. Úgy látszik jól sejtette utódjai sorsát, 
ugyanis mindkét fia mártírhalált halt, s őt is tőrbe csalván legyilkolta Hyderabad muzulmán 
uralkodója. 

A Szent Könyvet – melynek díszpéldányát a vallás központjában, az Aranytemplomban 
őrizik – azóta is úgy tisztelik, mint az élő gurukat, tanítókat. Reggeli szertartás alkalmával 
nyitják ki, majd este gondosan elcsomagolják. Minden szikh templomban, gurdvárában ez a 
kultusz központi tárgya. Ünnepi alkalmakkor, a néhai guruk születésnapján vagy a szikh 
mártírok megemlékezésére rendezett körmenetek alkalmával központi helyet foglal el. 
Különleges alkalmakkor több napon át, folyamatosan olvasnak fel belőle. 

  
(Folytatjuk) 
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01 – Kép a tíz szikh gururól, középen a valláslapító Nának guru 
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02 – Az Ádi Granth (a szikh Biblia) előlapja 
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03 – Ardzsan, az ötödik guru, a szikh nép első mártírja 
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04, 04a – A tizedik, egyben utolsó guru, Gobind Szingh a szikh közösséget valóságos katonai 

kaszttá – khalszává – fejlesztette 
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05, 05a – Szikh zarándok az Aranytemplom előtt 
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06 – Szikh lovas katonák 
 

 
 

07 – Szikh katonatisztek 
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08 – Szikh templom (gurdvára) a kanadai Edmontonban 
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