
Mintafeladatok Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolára való felvételihez 

- mondatelemzés és tartalmi idézés - 
 
Mondatelemzés: 

 

Elemezze mondatrészek szempontjából az alábbi mondatokat! 

 

A bölcs király erős seregével az ellenség legyőzésére indult. 

 

A szolgák érett gyümölcsöket szolgáltak fel a palota kertjében. 

 

Megoldás: 

 

A bölcs király erős seregével az ellenség legyőzésére indult. 

minőségjelző alany minőségjelző társhatározó birtokos jelző célhatározó állítmány 

 

A szolgák érett gyümölcsöket kínáltak a palota kertjében 

alany minőségjelző tárgy állítmány birtokos jelző helyhatározó 

 

Tartalmi összefoglalás, idézés: 

 

A következő interjút Bill Faill készítette Bhaktivedanta Swami Prabhupādával a dél-afrikai Durban 

városában. Az idézet elolvasása után foglalja össze röviden az idézet tartalmát! 

 

„Śrīla Prabhupāda: Kṛṣṇa Isten egyik neve, s azt jelenti, hogy „mindenkit vonzó”. Ha valaki nem vonz 

mindenkit, nem lehet Isten. Tehát a Kṛṣṇa-tudat Isten-tudatot jelent. Mindannyian Isten parányi részei 

vagyunk, minőségileg egyenlők Vele. Élőlényekként olyan a helyzetünk, mint egy parányi 

aranydarabkáé a hatalmas aranytömbhöz viszonyítva. 

Mr. Faill: Valami olyasmik vagyunk, mint a szikrák a tűzben? 

Śrīla Prabhupāda: Igen. A tűz és a szikra is tűz, de az egyik nagy, a másik nagyon kicsi. Ám a tűz és a 

szikra kapcsolatától eltérően mi örök kapcsolatban vagyunk Istennel, bár jelenleg az anyagi energiával 

való érintkezésünk miatt megfeledkeztünk erről a kapcsolatról. E feledékenységünk nagyon sokféle 

bajjal jár. Isten-tudatunk felébresztésével azonban boldogok leszünk. Ez a Kṛṣṇa-tudat lényege. A 

Kṛṣṇa-tudat a legjobb folyamat arra, hogy felélesszük eredeti Isten-tudatunkat. Az önmegvalósításnak 

különböző folyamatai vannak, de a mostani korban, a Kali-korban az emberek nagyon elesettek, s így a 

Kṛṣṇa-tudat egyszerű folyamatára van szükségük. Most azt hiszik, hogy az úgynevezett anyagi fejlődés 

a megoldás a problémáikra, de ez nem így van. A valódi megoldás az, hogy Kṛṣṇa-tudatossá válva 

kiszabadulunk az anyagi létfeltételek fogságából. Mivel Isten örök, a mi létünk is örök, de az anyagi 

létfeltételek között a testünknek képzeljük magunkat, és ezért az egyik testet a másikra cseréljük. Ez a 

tudatlanságnak köszönhető. Valójában nem a testünk vagyunk, hanem lelki szikrák, Isten szerves 

részei.” 

 

Példa a helyes megoldásra: 

 

Egy újságíró Dél-Afrikában Isten és az élőlények kapcsolatáról kérdezte Bhaktivedanta Swami 

Prabhupādát. Prabhupāda az élőlényt egy aranydarabkához, Istent pedig egy óriási aranytömbhöz 

hasonlította, hogy elmagyarázza a köztük lévő azonosságot és különbözőséget. Mr. Faill ugyanerre a 

tűz és a szikra példáját vetette fel. Bhaktivedanta Swami emellett kihangsúlyozta, hogy a szemléltető 

példákkal ellentétben Isten és a lélek között örök kapcsolat van, amelyről azonban az élőlény 

megfeledkezett. Ez a feledékenység a szenvedésének forrása. A Krisna-tudat folyamatával azonban az 

ember felélesztheti Isten-tudatát, amelynek köszönhetően egyrészt megértheti, hogy ő nem azonos a 

testével, hanem Isten szerves része, másrészt pedig kiszabadulhat az anyagi létfeltételek fogságából. 


