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Szerencse: QM2008, Jaipur, India

• QM 2008: Quark Matter 2008

• 20th International Conference on Ultra-Relativistic Heavy Ion Collisions

• Jaipur – Dzsaipur, India, Rádzsásztán fővárosa

• 2008. február 4 - 10.

• Megnyitotta: H. V. Raje,
Rádzsasztán miniszterelnöke

• Kirándulás: Rádzsput várak



Rádzsasztán: India egyik tagállama

By फ़िलप्रो (Filpro) - File:India dark grey.svg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50750088

A rádzsputok országa

Rádzsa: király

Rádzsput: királyi pásztor

Kirándulás: Rádzsput várak

Idegenvezetőnő: 

A rádzsput harcosi kasztból

(csatrija, ~ amazon)

Szóbeli hagyományt adott át



Szóbeli hagyományvonala – emlékeim szerint

Rádzsputok: Több törzs, három fő vonal: 

Nap (Suryavamshi), Hold (Chandravamshi), tűz (Agnikula)

Idegenvezető: a tűzből születettek (Agnikula) törzséből

Indoszkíták, nomád harcosok, 

eredetileg nem részei a hindu kasztrendszernek

Tűzpróba: bátorság és hűség, a kasztrendszerbe felvétel

Harcosok, csatriják (csatázók) kasztja: 

húst eszik, bort iszik, csatázik, virtuskodik

Papi (brahmin) kaszt:

vegetáriánus, tejet iszik, emlékezik és gondolkodik

Idegenvezetőnő: félelem mentes, fekete öves karatés

Szerinte a dzsóhár a rádzsputok egyik, India szerte 

ismert és rettegett szokása

De mi is az a  dzsóhár?



A dzsóhár hagyománya – emlékeim szerint

Rádzsputok szokása: 

akkor, ha vesztésre áll a hadi helyzet, a vár védelme

A vár ura meghirdeti a dzsóhárt:

A tűzpróbára emlékezve és emlékeztetve

Minden kincsüket, értéküket máglyán elégetik:

ne legyen a győztesé más, csak a hamu

beleérve: nőiket, gyermekeiket, állataikat, 

kincseiket, ruháikat, minden értéküket, 

kivéve a legszebb ruhájukat, fegyverüket, 

és legjobb lovaikat, ami kell a dzsóhárhoz

A máglya hamvaival bekenik homlokukat, majd

rárontanak az ellenségre, 

félelmet keltve és rettenthetetlenül, 

az utolsó lehelletükig harcolva, mindhalálig. 



A dzsóhár hagyománya – emlékeim szerint

Rádzsasztánban számos dzsóhárt jegyeztek fel.

Az idegenvezetőnőnk szerint volt kivételes eset is.

A vár ura meghirdette a dzsóhárt:

Minden kincsüket, értéküket máglyán elégették:

A máglya hamvaival bekenték a homlokukat, majd

rárontottak az ellenségre, 

félelmet keltve és rettenthetetlenül, 

…  és győztek. 

Szóba hoztam Zrínyi kirohanását:

megfelel a dzsóhár szokásának,

csak mi már elfelejtettük, hogy ez egy szkíta szokás.



A dzsóhár szokása

Magyarországon

Zrínyi Miklós, 1566 (Szigeti Veszedelem)

Szondi György, Drégely, 1552

Jókai Mór: A szekérvárak 

Dobozy Mihály és neje, 1526 

A hunoknál

Attila a Catalanaum-i csata (451) utáni éjszakán tett

előkészületei a dzsóhár előkészületei is lehettek

Az indo-szkítáknál (i.e. 336 - 323)

Agalassoi: Nagy Sándor idejében

Malli: Nagy Sándor idejében 



Arany János: Szondi két apródja

…

A vár piacára ezüstöt, aranyt,
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat;
Harcos paripái nyihognak alant:

Szügyeikben tőrt keze forgat.

…

Két dalnoka is volt, két árva fiú:
Öltözteti cifrán bársonyba puhába:
Nem hagyta cselédit - ezért öli bú -

Vele halni meg, ócska ruhába'!

…

…

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,

Kelevéze ragyog vala balján.

…

Mint hulla a hulla! veszett a pogány,
Kő módra befolyván a hegy menedékét:
Ő álla halála vérmosta fokán,

Diadallal várta be végét.

…

https://mek.oszk.hu/00500/00597/html/vs185304.htm



Jókai Mór: A szekérvárak
Dobozy Mihály és nejének halála, 1526

http://mek.niif.hu/00800/00840/html/jokai103.htm



A wikipédia szerint: dzsóhár ≠ szaka

Dzsóhár (Jauhar): 

az ostromlott várban (táborban) rekedt 

nők rituális és kollektív önkéntes tűzhalála, 

a biztos vereség tudatában, becsületük védelmében

https://en.wikipedia.org/wiki/Jauhar

Szaka (Saka): 

az ostromlott várban

rekedt férfiak 

rituális kirohanása, 

a biztos vereség tudatában

https://en.wikipedia.org/wiki/Saka (!!) Saka a szaka (szkíta) nép neve is!
https://en.wikipedia.org/wiki/Last_stand Yotengrit: Mao-tun lova

Dzsóhár ≠ szati: 

az özvegy rituális 

megégetése, aki így 

osztozik férje halálában

https://en.wikipedia.org/wiki/Jauhar
https://en.wikipedia.org/wiki/Saka
https://en.wikipedia.org/wiki/Last_stand


Mi a győzelem a nomád szokás szerint?

A mongolok titkos története

és élő szájhagyománya (WPCF Dubna)

Sakk: indiai eredetű (csatrang)

„A sakk célja olyan állás elérése, amelyben az ellenfél királya 
sakkban (ütésben) van, de nincs olyan mező, ahová szabályosan 
léphetne, és más szabályos módon sem tudja a sakkot kivédeni, 

azaz a király mattot kapott.”

A catalanaumi csata (451)

és a Tarih-i Üngürüsz

A muhi csata (1241) és a tatárjárás (1241-43),

majd a Lajta-menti csata és 

az osztrák Babenberg dinasztia kihalása (1246)

A szigeti veszedelem (1566)



Miért fontos a rettenthetetlen tudat?

Mind a szigetvári hős Zrínyi Miklós, mind dédunokája a költő és 
hadvezér Zrínyi Miklós tudata rettenthetetlen volt. 

A Szív Szutra szavaival: 

Túljutottak minden hibán, kín és kényszerek világán, így teljes a 
tisztaságuk, hős szellemi szabadságuk.

E sorok folytatása:

Éppen erre (a Szív Szutrára) támaszkodva érte el az összes 
Buddha a teljes felébredést, a megvilágosodást.

Köszönöm szépen a 
figyelmet!


