
A Nirvána. 

A Kerepesi úti temetőben az ősz óta egy különös sír-
emlék áll. A Nirvánát akarja jelképezni. Szoros fehér lepelbe 
burkolt női alakot ábrázol kőtömbön állva. Feje fáradtan 
hajlik balvállára. Az élet kihalt ábrázatáról. Szemei le 
vannak zárva. Egész arckifejezése mozdulatlanságot árul el. 
A fejét takaró lepel is kibomolva omlik alá balkarjára, 
melyet elalóltan ereszt alá. Jobb kezét mellére szorítja. 
Bal térde megrogyik. 

Hogy tévedt a keleti világ titokzatos nirvánája a 
keresztyén temetőbe ? Hogy vihették be az örök elmúlást 
hirdető síremléket azon a kapun, melyen fényes betűkkel 
ragyog az örök élet reménysége : „Feltámadunk!"? A 
család kívánta ? Aligha hihetnők! Bizonyára a művész: 
Bezerédi Gyula kivánt valami ujat alkotni. A nélkül, hogy 
tisztában lenne a nirvána lényegével, hallhatott valamit róla. 
Hiszen a fiatal, a modern poéták verseiben is lépten-nyomon 
találkozunk a nirvánával — pedig azok se tudják, micsoda. 
Csak úgy vélik, hogy ahhoz az élvezetekben kimerült, 
gyönyörökkel betelt, fásult, életunt hangulathoz olyan jól 
illik a valami elmúlás-, megsemmisülés félét jelentő nirvána 
emlegetése. A társaságban is annyit beszélnek a nirvánáról, 
a nélkül, hogy csak sejtenék is voltaképpeni értelmét. 

Ezt a homályt szeretnők eloszlatni. Előre is jelezzük, 
nem a legkönnyebb munka lesz ! 

* 

A theologiai tudományok közé az utolsó félszázadban 
egy új furakodott : az összehasonlító vallástan. Jelentőségre 
— bátran mondhatjuk — csakhamar túlszárnyalta a többit. 

Az idegen világrészekben, kiváltképen pedig az Indiában 
működő hittérítők, állami hivatalnokok ós az utazók egymás 
után ismerteték meg a művelt világot az ott lakó népek 
vallási rendszereivel. A letűnt század derekán amúgy is 
nagyon az anyagelvűséghez, materialisztikus világnézethez 
hajló európaiak mohón olvasták e leírásokat, kiváltképpen 
azokról a vallásokról, melyek Istenről, lélekről, túlvilági 
életről mit sem akarnak tudni. Örömmel értesültek arról, 
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hogy azok is elhitetik az emberrel, miszerint megigazulásra, 
megváltásra nincs szüksége, mert boldogulásának egyedül 
saját maga az eszközlője. A földi életet purgatóriumnak, 
pokolnak nevező Schopenhauer-rel1) együtt nagy örömmel 
látták, hogy azok is oly kétségbeejtően sötétnek, oly bor-
zasztónak vélik az életet és mindenáron véget akarnak 
annak vetni. 

Mindezeket a tanokat a legkérlelhetetlenebb követ-
kezetességgel a buddhizmusban találták meg. Nem nézték 
azt, hogy ez a vallás semmivel sem tudja igazolni tanait: 
szótlanul áll, valahányszor azt kérdezzük: miért? Nem 
kérdezték, minő alapokra fekteti, minő szankcióhoz fűzi 
tagadhatatlanul magas színvonalon álló erkölcstanát ? Csak 
azt lá t ták: imé, itt van egy vallásrendszer Isten, lélek, túl-
világ nélkül s mindennek dacára a többi vallásokat is sokban 
túlszárnyaló erkölcsi törvényekkel; követőinek számát 
tekintve is a legnagyobb vallások közé tartozik, ha ugyan 
nem a legnagyobb! 

Akadtak mindjárt, kik a kerestyénséggel kezdték 
összehasonlítgatni. Egyesek meg egyenesen a fölötti fölényét 
kezdték bizonyítgatni. Ez ismét a keresztyénségnek egész 
sereg hivatásos harcosát állította csatasorba, így mintegy a budd-
hizmus körül folytatott vitákból nőtt az összehasonlító vallás-
tan nagy tudománnyá. Akadtak tudósok, kik évtizedeket 
szenteltek arra, hogy a buddhizmusnak — különböző nyelvű 
fordításaival együtt — százakra menő szent könyveit eredeti 
nyelven olvassák és azokat európai nyelvekre lefordítsák, 
csakhogy egyes vitás kérdéseket jobban megvilágíthassanak. 

Ezeknek a vitatkozásnak egyik legélesebb ütköző pont-
ját képezte a legutóbbi időkig az, hogy voltaképpen mi 
is a nirvána? Évtizedeken át vitatkoztak ra j t a tudósok 
— és a vitatkozásoknak még ma sem szakadt vége. A 
buddhizmus és az összehasonlító vallástan legkiválóbb 
művelői: a francia &t. Hilaire, Obry, Fouceaux, Rémusat, 
Burnouf, Julien ; az angol Spence Hardy, G. Scott, Beal, 
Bigandet püspök, J. d Alwis, Alabaster, Max Müller, 
Childers, Rhys Davids-, a dán Trenckner; a német Köppen, 
Ohlenberg, Dahlmann; az orosz Wassilief stb. fogtak 
tollat a nirvána értelmének helyes megállapítása érdekében.2) 

') Parerga und Paral ipomena. Über Religion 355 1. 
') Önálló munkák a nirvánáról : St. Hilaire: Avert issement sur le Nir-

vana Bouddhique 1862; Obry: Du Nirvana Bouddhique 1863 (sok hivatkozás 
van benne a korabeli írókra) : James d' Alwis kiváló munkája : Buddhist 
Nirvana 1871 ; az újabbak közül Dahlmann : Nirvana. 

A nirvánára vonatkozó fejtegetéseket találunk a következő kiválóbb 
m ű v e k b e n : Burnouf: Introduction ä 1' histoire du Bouddhisme indien 
516—522 11., ugyancsak tőle : Lotus dé la bonne Loi 114, 116, 118, 120 11. ; 
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Nem is csuda, hogy a nirvána értelmének megállapítása 
körül ily nagy irodalom keletkezett : — mint St. Hilaire 
mondja — tényleg könnyebb megmondani, hogy mi nem, 
minthogy micsoda.') Ezért mielőtt rátérnénk arra, hogy mi 
minek tartjuk a nirvánát, mi előtt fölsorolnék a nézetünk 
mellett szóló közvetett ós közvetlen érveket s ezzel kap-
csolatban rámutatnánk arra, hogy a nirvána és a keresztyén 
örökké élet két merőben ellentétes fogalom: lássuk előbb a 
nirvána helyes értelmének megállapítása körül fölmerülő 
nehézségeket s a nirvána jelentése körüli vitatkozások rövid 
történetét. 

I. 
A nirvána mibenlétének szabatos megállapítása több 

akadályba ütközik. A buddhizmus megalkotója, családi nevén 
Gotama, vallási nevén Buddha a természetfölötti világ s a 
földöntúli élet nagy kérdéseivel nem foglalkozott rend-
szeresen. A mennyiben foglalkozott volna is vélük taní-
tásaiban, a fönnmaradt szent könyvek mind kései följegy-
zések s különböző korokból erednek, úgy hogy azokban a 
mester tanítása többszörösen átdolgozva s a különböző 
korok fölfogásához alkalmazva áll előttünk. A századok 
folyamán a nirvána fogalma bizonyos változásokon ment át. 
Egyes vidékeken a nép előbbi vallási rendszeréből vett kép-
zetek vegyültek belé. 

Lássuk ezeket egyenként. 
Buddha természetfölötti világról, földöntúli életről nem 

igen tanított. Arra nem is gondolt, hogy azok nagy kérdéseit 
szigorúan körvonalozott tanokba foglalja. Rendszeres meta-
fizikát avagy eschatologiát nem alkotott. Ilyen, inkább 
elméleti jellegű kérdésekkel nem foglakozott, inkább csak 
gyakorlatiakkal. Nem annyira új vallást, mint inkább új 
erkölcstant tanított: a megigazulásnak új, tisztább ós neme-
sebb útját hirdette. Egész vallási rendszere a gyakorlati 
erkölcsi életre vonatkozó szabályokból áll. 

Már a kiváló dán tudós: Trenckner is rámutatott arra, 

Spence Hardy : Eastern Monachism 280—309 11., u. es. t. : Legends and 
Theories of tbe Buddhists 169—174 11.; Bigandet: Legend of Gaudama. . . . 
320—323 11. ; Max Müller több művében, igy Rogers : „Buddhagosha's 
Parables"-hoz irt e lőszavában, Chips from a German Workshop I. 247—250, 
280—290 11 ; stb. Kellogg : The Light of As ia and the Light of the World 
248—268 11. ; Ryhs Davids több művében, így B u d d h i s m . . . . 110—119 11., 
Hibbert Lectures (1881) 100, 161 - 1 6 2 , 253 11., American Lecturus (1897 6 ) 
1 6 0 , 1 6 4 — 1 7 6 11.; Trenckner: Miiinda 424 1. ; Röppen: Die Religion des 
Buddha I. 3 0 6 - 3 0 9 11.; Oldenberg: Buddha, sein Leben, seine Lehre, se ine 
Gemeinde 273 -276, 307—336, 3 8 6 - 3 8 7 11.; Kovács Ö.: A vallásbölcsészet 
kézikönyve 1. 1 1 6 - 1 2 5 11. 

') Avertissement sur le Nirvana Bouddhique 10 1. 
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hogy a buddhizmus felelet nélkül utasítja vissza azt a kérdés t : 
van-e folytatása az életnek a halálon túl ? ' ) A buddhizmusról 
írt újabb könyvek egyik legkitünőbbikének szerzője, Olden-
berg is rámutat arra, hogy Buddha eschatologiája agnosz-
tikus. A buddhizmus ebben a tekintetben érintkezik azzal — 
az elmúlt évtizedekben annyira előtérbe nyomuló — modern, 
agnosztikus irányzattal, mely azt vallja, hogy megismerő 
tehetségünk fogyatékossága folytán bizonyos kérdések meg-
oldhatatlanok maradnak számunkra. 

A buddhista hivatalos tan is úgy állapította meg, hogy 
Buddha nem tanított semmitsem arról, vájjon a szent életű 
ember él-e a halálon túl, vagy nem ? Az igazi tanítványt 
békében hagyja ez a kérdés: nem izgatja2). Sőt az ősi gyüle-
kezetben érvényes tan egyenesen meg is követelte a hívőktől, 
hogy mondjanak le annak a tudásáról, vájjon a teljesen 
megszabadított ember létezik-e, vagy nem? Elégedjenek meg 
azzal, amit a mester kinyilatkoztatott. 

Ezt mondja maga Buddha is Málunkyáputtá-nak, ki 
megütközését fejezi ki előtte afölött, hogy éppen a legfon-
tosabb és legmélyebb kérdések egész sorára nem ad feleletet. 
Örökké tartó-ó a világ, avagy időben határolt? Végtelen-é a 
világ, vagy véges? Él-e a tökéletes ember a halálon túl? 
Buddha elismeri, hogy ezekről tényleg nem tanított. Úgy 
igyekszik a dolgot föltüntetni, mintha ő maga belátna ezeknek 
a titkoknak a mélyébe, de nem tartja sem kívánatosnak, sem 
szükségesnek, hogy azokról nyilatkozzék. Most sem ad 
azokra választ a kérdezősködő tanítványnak, hanem azt 
mondja néki: „Mondtam-e néked, Málunkyáputtá, légy tanít-
ványom s meg foglak tanítani arra, örökké tartó-e a világ, 
vagy nem, határolt-e a világ, vagy végtelen, ugyanaz-e az 
élet mint a test, vagy attól különböző, túléli-é a tökéletes 
a halált, avagy nem? . . Egy hasonlattal világosítja meg, 
miért nem tar t ja szükségesnek, hogy ezekről a kérdésekről 
nyilatkozzék. Egy embert mérgezett nyíl talált. Barátai és 
rokonai egy híres orvost hívtak. Mi lett volna, ha a beteg 
most azt mondta volna: addig nem hagyok a sebemhez 
nyúlni, míg meg nem tudom, miféle az az ember, aki engem 
meglőtt: nemes ember-e, avagy brahman, vajszya-θ vagy 
sudra3) ? Vagy ha azt mondta volna: nem hagyom addig 

') Miiinda 424 1. 
2) L. Oldenherg: Buddha, se in Leben, se ine Lehre, se ine Gemeinde V. 

kiadás 324—326 1. az Anguttara Nikáya IV. kötetének 67—70 lapjai alapján. 
Ez a könyv az ő s i buddhisták hármas szentkönyvének: Tripitaka ( = három 
kosár) második csoportjába, a Nikáyák közé tartozik, melyek a lajkusok szá-
mára való beszédeket tartalmazzák. 

s) A különböző kasztokhoz tartozók elnevezései . Brahman = az első, a 
papok-, vajszya = a második, a harcosok-, sudra pedig = a harmadik, a 
kereskedők kasztjába tartozó. 
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kezeltetni a sebem, míg nem tudom, hogy hívják azt az 
embert . . m i n ő családból származik, nagy-, közép- vagy kis-
termetű-e ós milyen az a fegyver, amellyel eltalált? Mi lenne 
a dolog vége ? Belehalna a sebébe! Ő (Buddha) is azért nem 
tanította a kérdezett dolgokra az embereket, mert azoknak 
a tudása nem mozdítaná elő az üdvüket. Ami a béke elérésére 
és „megvilágosodásukra" vezetett: a szenvedéseknek-, azok 
keletkezésének ós megszűnésének igazságára megtanította 
őket. Azután hozzáteszi: „Azért Málunkyáputta, amit nem 
nyilatkoztattam ki, azt hagyd kinyilatkoztatás nőikül és amit 
kinyilatkoztattam, azt hagyd kinyilatkoztatva1). 

Ugyanezt mondja Khewá, Buddhának egyik bölcseső-
géről híres tanítványnője Pasenadi királynak, ki a túlvilági 
élet felől intéz hozzá kérdést. Ez a király később magát 
Buddhát is megkérdezi e felől s ugyanazt a választ kapja2). 

Látjuk tehát, hogy Buddha kitér a halál utáni életről 
hozzá intézett kérdések elől. 

Max Müller3), az elhunyt kiváló orientálista, annak a 
nagy irodalmi vállalatnak a megteremtője, mely a keleti 
vallásrendszerek szentkönyveit angol kiadásban („Sacred 
Books of the East") kiadta, nem is hiszi, hogy, a buddhista 
eschatologia magától Buddhától származnék. Úgy véli, „ha 
valóban Buddha maga terjesztette volna azokat a metafizikai 
tételeket, melyeket a későbbi írók néki tulajdonítanak, úgy 
hallgatói közül ezerből egy is alig értette volna meg és tanai 
sohsem képezhették volna egy népvallás alapját".4) 

St. Hilaire sem hiszi, hogy a buddhismus eschatologiája 
magától Buddhától ered. Azok a nihilisztikus metafizikai 
tanok ugyanis az ős buddhisták hármas szentkönyvónek, a 
Tripitakának harmadik részében: az Abhidhammá-ban fog-
laltatnak. Az első zsinaton, melyen a szent iratokat kanoni-
zálták, a zsinat elnöke: Kacyapa önmagának tartotta fönn 
a hittani, bölcsészeti és metafizikai tanokat tartalmazó 
Abhidhamma összeállítását, míg a Tripitaka első részét 
képező s a buddhista szerzetesrend szabályait magába foglaló 
Vinaya összegyűjtését Upálira, a Tripitaka második részét 
alkotó s a nép számára tartott beszédeket tartalmazó Suttá-k 
összeszedését pedig Anandára bízta. A Kacyapa által össze-
állított Abhidhamma tételei sokban megegyeznek a Pranjá-
páramitá („a tudás tökéletessége") című s kiválóan szentnek 
tartott mű állításaival. A misztikus és nihilisztikus okos-

*) Majjhima Nikáya L k. 426 s köv. 11. L. Warren fordításában: Buddhism 
in translations 117—11. 

2) Sanyutta Nikáya IV. k. 374—11. L. Warren id. fordításában. 
3) Nálunk tévesen Müller Miksának h ívják. A „Max" a kettős család-

névhez tartozik; Frigyes a körösztneve. 
4) Essay's I. k. 197 1. 
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kodásnak ez a főműve különösen a K. u. I. században volt 
uralkodó a buddhista theologusok körében1). St. Hilaire szerint 
nem lehet ugyan föltételeznünk, hogy a Pranjápáramitá a 
nagy Kacyapa munkája volna, de az sem kétséges, hogy 
nem egészen tisztán tartalmazza Buddha tanait, mert há-
romszor-négyszer átdolgozták. így a hozzá annyira hasonló 
szellemű Abhidhammáről sem lehet azt állítani, hogy hűen 
tartalmazza Buddha tanait.2) 

Ez elvezet bennünket a második akadályhoz : a kútfők 
kései és különböző korbeli eredetéhez. Ez szintén igen 
nehézzé teszi a buddhizmus halálon túli életről szóló tanának 
hiteles megállapítását. Buddha — miként Jézus — tanai 
közül egyetlenegyet sem foglalt írásba. Ez csak jóval később 
történt meg. Voltaképp csak a K. e. III. századtól, Ashoka 
király idejéből és az uralkodása alatt tartott nagy zsinattól 
kezdve tudunk valami biztosat. Max Müller is arra a követ-
keztetésre jut, hogy „aligha remélhetjük, miszerint valaha 
közelebb jussunk Buddha személyéhez és tanításaihoz, mint 
az Ashoka király uralkodása alatt, K. e. 246-ban tartott 
harmadik, „nagy" zsinat ideje".3) 

A Buddha életéről szóló munkák közt a legrégibbnek 
és az összes tekintélyek közt legmegbízhatóbbnak tekinthető 
Rhys Davids szerint a haláláról páli nyelven i r t s a második 
Pitakába tartozó Maháparinibbána Suttá. Ennek keletkezési 
ideje sem helyezhető előbbre, mint a K. e. IV. század 
végére4). Buddha tanaira vonatkozólag pedig egyedül talán a 
Tripitaka második részét képező öt Nikáya utolsójában lévő 
— s 423 verset tartalmazó — Dhammapadát tekinthetjük 
olyannak, mely a nagy vallásalapító eredeti szavait, mon-
dásait foglalja magában. Ezek több buddhista iratban foglal-
takkal együtt szájhagyomány útján maradtak fönn a régebbi 
időkből. Egy Dharmatra foglalta őket írásba, de hogy mikor, 
arra vonatkozólag ismét semmi bizonyosat nem tudunk. 
Beal tanár, ki egy kinai változatát lefordítodta, K. e. 70-re 
teszi ezt az időt. Max Müller megegyezik véle annyiban, 
hogy a K. e. első századot jelöli meg az írásba foglalás 
idejéül. 

A fönnmaradt többi munkák mind későbbi eredetűek 
s nagyobbára fordítások, avagy már meglévő munkák átdol-
gozásai. Már pedig „a hűséges, irodalmi fordítás gondolata, 

') L . Burnouf: Introduction ä Γ histoire du Bouddhisme indien 473—11. 
és Oldenberg i. m. 279 1. 

a) I. m. 15 1. 
s) L. Rogers: Buddhagosha's Parables c. művéhez irt bevezetésében 

XXIV. 1. 
*) Buddhism. . . . (20-ik ezer) 14. 1. 
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úgy látszik, teljesen idegen a keleti gondolkozás előtt."1) 
Ilyen fajta meggyőződésnek ad kifejezést Hhys Davids is a 
Sutták hét fontosabbikáról beszélve: „azok, szerencsétlen-
ségünkre nem tekinthetők teljesen hiteleseknek ; még ha 
az összes Suttákat közzétesszük is, akkor is még mindig 
nehéz lesz megkísérelni Gotama eredeti tana és annak későbbi 
toldalékai és változtatásai közt egész pontosan különbséget 
tenni".2) 

Még nagyobb és századokra terjedő bizonytalanság 
uralkodik a tudós világban a Buddha születéséről s életéről 
szóló legenda gyűjtemények3) keletkezési idejére vonatkozólag. 
Ezekről azonban nem kívánunk bővebben megemlékezni, 
mivel ezek nem annyira a buddhizmus tanaival, mint inkább 
a nagy vallásalapító életének egyes részleteivel foglalkoznak. 

A kritika a buddhista iratok igen kis részének az 
eredetét vitte csak vissza a Krisztus előtti időbe 2—300 évvel, 
vagyis Buddha halála után 100—200 évre. Az is általánosan 
elfogadott nézet, hogy azoknak írásba foglalása még csak 
azután egy-két század múlva történt meg. Maga a K. u. V. 
században élt buddhista történetíró, Mahanama is azt állítja, 
hogy a buddhista iratok Vattagamini uralkodása alatt, 
K. e. 86—87-ig foglaltattak először írásba: „a mélységesen 
bölcs papok addig szóbelileg tartották fönn a páli nyelven 
írt Pitakatrayat ós annak Attha-kathá-jat (magyarázatát). 
Ebben az időben a papok előre látva a nép tönkremenetelét 
az igazi tan elferdítése miatt . . . ., a végből, hogy a vallás 
hosszú időkre megmaradjon, könyvekbe foglalták azt".4) Ha 
nem is tekinthető ennek a buddhista történetírónak a szava 
teljesen hitelesnek és döntőnek, Max Müller — más tudósok-
kal együtt — mégis hajlandó azt elfogadni.5) 

Ilyen körülmények közt be kell látnunk, hogy igen 
nehéz azokból a századokkal Buddha után keletkezett 
iratokból a buddhizmus alapítójának eredeti tanait kihámozni. 

A kútfők kései eredetével függ össze a harmadik 
akadály is. A nirvána fogalma ugyanis — a többi tanokkal 

') Max Müller: Chips í r o m a German Workshop I. k. 95. 1. 
2) Sacred Books of the East XI. kötetének előszavában X X . 1. 
®) A páli nyelven írt Játaka ceyloni commentdrja (Első felét Rhys 

Davids fordította le „Buddhist Birth Stories" c. művében); az északi budd-
histák körében keletkezett s szanszkrit nyelven írt Laiita Vistara (Fouceaux 
fordította le franciára) és a Saddharma Pundaríka — „az igaz törvény lótusza" 
(Burnouf fordította le: „Lotus de la bonne Loi"); a kínai legenda (Beal 
tanár fordította le „Romantic Legend of Sákya Buddha" c ímen); a birmai 
legenda ( B i g a n d e t püspök fordította l e : „The Life or Legend of Gaudama, 
the Buddha of the Burmese" c ímmel . ) 

4) L. G. Turnour: The Mahavansa, with the translation subjoined 
207 1. id. Kellogg: The Light of Asia and the Light of the World 45 1. 

l ) Sacred Books of the East X. k. I. rész X I I I - X I V . 11. 
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együtt — a századok folyamán változásokon ment keresz-
tül. Igy az V. századbeli ceyloni kommentárokban és a 
későbbi páli és szanszkrit nyelven írt művekben a nirvána 
szó nem marad meg abban az értelmében, a melyben még 
a buddhizmus nagy kommentátorának, Buddhagoshá-nak 
idejében is találjuk. 

A nirvána valami mennyországfélét jelent a buddhisták 
későbbi képzeletében — a Buddhákról és a Buddha-jelöltekről 
alkotott képzelődésekkel kapcsolatban. Miként a keresztyén-
ség első századaiban, fantasztikus metafizikai képzetek 
keletkeznek az alaktalan világról, a nirvána négy fokozatáról, 
stb. Eszerint a három alsóban a különböző fokozatú Buddha-
jelöltek laknak, a negyedikben pedig a már tökéletességre 
jutott Buddhák. A négyes számot azután átviszik a buddha-
fokozat alatti szentekre, arahátokra is. Azok számára is 
négy eget alkot a korlátlanul csapongó képzelet. A három 
alsó égben még újjászületik a szent, a negyedikben azonban 
már túlemelkedik a természet korlátain : mindent tudóvá, 
mindent látóvá, hallóvá válik.1) 

De ha buddhizmusról beszélünk, természetesen az 
eredetit értjük, nem annak későbbi, avagy mai — s az 
eredetitől sok tekintetben eltérő — változatát. 

II. 
Semmisem mutatja jobban azt, hogy Buddhának a 

nirvánáról szóló eredeti tanítását nem oly könnyű meg-
állapítani, mint az az immár félszázad óta tartó s teljesen 
befejezettnek még ma sem mondható vita, mely e körül a 
tárgy körül a buddhizmus és az összehasonlító vallástan 
művelői körében kifejlődött. Tekintsünk végig röviden 
ezeknek a vitatkozásoknak a történetén és összegezzük az 
eredményeket. 

A tudósok egy része azt vélte, hogy a nirvána a lét 
teljes megsemmisülését jelenti; mások ismét azt hitték, 
hogy a nirvána éppen ennek az ellenkezőjót: az élet örökké-
valóságát jelenti valaminő boldog állapotban. Az előbbi nézet 
mellett szállt síkra Burnouf, St. Hilaire, Spence Hardy, 
Bigandet, Kellogg, Wassilief. Azt vallották, hogy a buddhista 
halál az emberi élet végét s a nirvánába jutás a teljes meg-
semmisülést jelenti. A halál után nem vár ránk új lét. 
Semmisem marad meg belőlünk holtunk után: a halál min-
dennek vége. Wordworth ebből a szempontból össze is 
hasonlítja a buddhizmust a pozitivizmussal.2) 

Ezt a nézetüket többen a mai buddhisták közt végzett 

») L. bővebbén Kovács Ö. i. m. I. k. 1 3 6 - 1 3 7 11. 
2) „ The One Religion" (Bampton Lectures 1881.) 2 6 8 - 2 6 9 11. 
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hittérítői munkásságuk tapasztalataival is igyekeztek meg-
erősíteni. Közülük Spence Hardy, methodista lelkész húsz 
évig fáradozott a ceyloni buddhisták térítésén. Bigandet r. 
kath. püspök majdnem ennyi időt töltött Birmában; Wassilief 
tíz évig működött a pekingi orosz misszióban; Kellogg is 
tizenegy évig volt misszionárius Indiában.1) Mindannyian 
arról győződtek meg, hogy a mai buddhisták a nirvánát 
semmiségnek tekintik. 

Ennek az irányzatnak első szószólója és kiváló harcosa 
Burnouf. Szerinte „a nirvána, mint a váltság ösvényének a 
vége, nem egyéb, mint a megsemmisülés, puszta semmi"3) s 
a buddhista, ki a nirvánába vágyik, teljesen megsemmisülni 
óhajt. Buddha arra törekedett, hogy a szellemet szabaddá 
tegye; de nem az által, mint a brahmanisták, kik azt a 
Bráhmába, az őslénybe való visszamerülés útján vélték 
elérni: „Buddha a lét föltételeit semmisíti meg, midőn azt a 
pusztaságba, a semmibe, a megsemmisülésbe taszítja . . . ; 
a legfőbb jót a gondolkozás teljes megszűnésében látja."3) 

Burnouf tudományos készültséggel érvelt eme fölfogása 
mellett. Hivatkozott a buddhismus atheizmusára, a Sutták 
szövegéből vett idézetekre, a névre, a mit a brahmanisták 
adtak a buddhistáknak, stb. 

Ennek a nézetnek hasonlóképpen nagytekintélyű kép-
viselője volt St. Hilaire is. Szerinte a nirvána az összes 
fájdalmak, az összes újjászületések csalhatatlan megszűnése 
az embert alkotó elemek megsemmisülése által. Buddha „a 
nirvánából semmiséget csinál, hol az embernek nem kell 
többet félnie a visszatéréstől, egy olyan életre való újjá-
születéstől, melyet útál".4) 

Ez a fölfogás volt uralkodó évtizedeken át. Igen kevesen 
voltak, kik ezzel szemben azt vallották, hogy a nirvána a 
szellem örökkétartó, boldog állapotát jelenti. Ezek közé tar-
tozott a nagy pesszimista bölcsész, Schopenhauer, Bunsen 
s a vallásbölcsészet kiváló magyar művelője, Kovács Ödön is. 

A keresztyén vallás nagy ellensége, Schopenhauer igen 
nagy rokonszenvvel viseltetett a buddhizmus iránt. A „val-
lásról" s a „szanszkrit irodalomról" írt rövidebb tanulmá-
nyaiban is lépten-nyomon találkozunk a buddhizmusra való 
utalásokkal.5) A brahmanizmus végső megváltását (a Bráhmába 

') Nem a buddhisták, hanem a brahmanisták körében, mert Indiában 
magában már alig v a n néhány ezer buddhista; de — miként látni fogjuk — 
a brahmanisták tana a túlvilági életről sokban egybevág a buddhistákéval . 

2) Introduction . . . 483. 1. 
3) i. m. 480 és 620 11. 
4) A v e r t i s s e m e n t . . . 21 1.; ugyanezt fejtegeti a „Journal des Savants"-

ban irt tanulmányában. 
„ 5 ) L. utolsó művének : „Parerga und Paralipomena" második részében 

az „Uber Religion" és „Einiges zur Sanskritlitteratur" fejezeteket. 
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merülést) és a buddhizmus nirvánáját „a mi örök életünk 
equivalensének" mondja.1) Sőt teljesen azonosítja a nirvánát 
a keresztyén hit mennyországával: „Legmélyebb alapjában s 
eltekintve kölcsönösen a mithologiáktól, Buddha sansarája 
és nirvánája azonos Augusztinusz két „civitas"-ával, ame-
lyekre a világ oszlik: a civitas terrená-xal és a civitas 
coelestis-sze1, amint ő azokat a „De civitate Dei" cimű 
könyvében elénk állítja".2) Tehát Schopenhauer szerint a 
nirvána nem egyéb, mint a mi mennyei birodalmunk! 

Bár kissé tartózkodóbban, de hasonlóképpen örök bol-
dogságot biztosító helynek tekinti Bunsen is a nirvánát. 
Nézetének igazolására idézi Buddhának — halála előtt néhány 
nappal — tanítványaihoz intézett szavait, melyek így vég-
ződnek: „Vajha sok ezren elhagynák házaikat, szentül élné-
nek s miután elmélkedésekbe merülve éltek és az élvezetek-
ről lemondtak, mint Bráhma világainak részesei újraszület-
nének, betöltve azokat nagyszámú seregeikkel".3) 

Bunsennek ezt az érvét, a vallásbölcsészet első hivatásos 
magyai* müvelője: Kovács Ödön is magáévá tette: „A nir-
vána, melybe Buddha még életében eljutott, nem lehet a 
puszta semmi — mondja — hanem egy, a megvilágosultság 
és szentség elérése után következő pozitív, szellemileg bol-
dog lét hazája. És ez így él követői tudatában is, akik 
Buddhát. . . élőnek, még pedig isteni tökélyekkel ós hata-
lommal élőnek hiszik, gyakori megjelenéseiről szólnak, őt 
segítségül hívják, hozzá mint istenhez imádkoznak".4) 

Kovács Ödön is kiemeli, hogy a nirvána már e földön 
elérhető. De ebből nem jut el ő sem ahhoz a kézenfekvő 
gondolathoz, hogy ami már e földön elérhető, az nem jelent-
het valaminő túlvilági helyet, hanem csak valamilyen 
állapotot. Mint föntebbi soraiból látjuk, a buddhizmus későbbi 
fejlődése zavarja meg, mely Buddhát istenné avatta s mint 
ilyennek, örök életet biztosított. Érzi, hogy a nirvána szó 
jelentése: a kialvás ellene látszik mondani nézetének. Hogy 
ezt az ellenmondást eltüntesse, a nirvána szóval szinonim és 
megszabadulást jelentő moksha szó segítségével azt magya-
rázza, hogy az „oltatik ki", a mitől „megszabadulunk", 
vagyis kioltatik mindaz, ami az érzéki lét nyomoraihoz köt 
bennünket, de még mindig megmarad a semmi idegen elem 

1) L. Über Rel ig ion 354 1.: „Az önmagában h e l y e s Augusztinusz féle 
fölfogás a bűnösök végtelen nagy számáról s az örök életet megérdemlők 
elenyészően kis számáról a brahmanizmusban és buddhizmusban is föltalálható; 
itt azonban a lé lekvándorlás tana folytán torlódást n e m idéz elő, miután az 
e lsőnél a végső megváltás , az utóbbinál pedig a nirvána (mindkettő α mi 
örök életünk equivalense) csak igen keveseknek jut osztályrészül." 

2) Über Re l ig ion 355 1. 
") Gott in der Geschichte II. k. 1 6 6 - 1 6 7 11. 
*) Val lásbölcsészet . . . I. k. 123 1. 
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által nem háborított szellemi lét. Azt is érzi, hogy olyan 
létet, melyből még a „személyi érzés" is ki van oltva, mely 
az individuális külön lét tudatát és érzetét is elvesztette, 
mi, európaiak még csak képzelni se igen tudunk. Az ilyen 
élet előttünk már nem is élet; de azért — teszi hozzá — 
puszta semminek mégse mondhatjuk.1) 

De nem szabad felednünk, hogy Kovács Ödön könyve 
még 1876-ban jelent meg, tehát még az előtt, mielőtt a 
80-as évekbeli behatóbb szöveg kutatások napvilágra kerültek. 
Ezenkívül aligha ismerhette Max Müllernek néhány évvel 
előbb: 1870-ben — egy fordításhoz írt előszavában2) — és 
1872-ben — Amerikában tartott előadásaiban3) — ismertetett 
újabb nézeteit, melyek új mesgyét vágtak a nirvána kuta-
tások terén. 

Nem szabad felednünk, hogy ezt megelőzőleg maga 
Max Müller is több tekintetben még bizonytalanságban volt 
a nirvána valódi értelme felöl. A buddhizmusról írt s Kovács 
Ödön által is idézett első dolgozataiban még azt mondja: 
„Könnyen fölfogható, ha találhatók egyesek, kik szóban és 
írásban nyilvánítják, hogy a teljes megsemmisülés az ember 
célja . . . .; de ha valaki azt kívánja tőlünk, hogy higyjük 
el, miszerint az emberiségnek csaknem a fele teljes meg-
semmisülésre vágyik, azzal azt kívánná, hogy higyjük el, 
miszerint az emberiség egyik fele teljesen különbözik a 
másik felétől". Képtelenségnek tartja, hogy a buddhizmus 
az Isten és a túlvilági élet tagadásán: az atheizmuson és a 
nihilizmuson épülne föl. Kételkedve bár, de mégis meghajlik 
az uralkodó nézet előtt: „Csaknem hihetetlen, és mégis, ha 
elfordítjuk tekintetünket az erkölcsiségnek ama magasztos 
képétől, melyet Buddha hirdetett először az emberiség minden 
osztályának ós metafizikája sötét lapjaira tekintünk: más 
megoldást nehezen találhatunk.4) 

Max Müller kutatásai nyomán a mélyebben járó kutatók 
egész sora támad. Ezek közt első helyen említhetjük J. 
d' Alwis-t. 1871-ben Colombóban (Ceylon szigetén) kiadott 
„Buddhist Nirvana" c. pamflétja tele van tudományos becsű 
adatokkal. Könyvéről azonban — mivel Ázsiában jelent meg 
s ,nem is azoknak a folyóiratoknak valamelyikében, melyet 
nyugat tudósai is olvasnak — nem igen szereztek Európában 
tudomást. 

A kutatók sorában sokkal nagyobb névre tesz szert 

') L. b ő v e b b e n i. m. 1 2 3 - 1 2 4 11. 
2) „Buddhagosha's Parables"·. A birmai nye lvbő l fordította T. Rogers 

kapitány. Max Müller tanár e lőszavával . 
') r Lectures on the Science of Religion, w i t h a paper on Buddhist 

Nihi l i sm and Translation of the Dhammapada". 
4) Essay's 203 , 217 11., id. Kovács Ö. i. m. 121, 117 11. 
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Rhys Davids. Eleinte még ő is csak tapogatódzva indul 
útnak. „Buddhism . . . " c. kézikönyvének 1877-iki első 
kiadásában — mint később önmaga is mondja1) — δ is úgy 
látta, hogy Buddha a halál utáni létről voltaképpen mit sem 
tanított, hanem csupán az élet bajaitól, nyomorúságától való 
megváltást hirdette s azt, hogy az gondolkozásunk meg-
változtatása által már e földön elérhető. De elismeri, hogy 
„a legkevésbbé sem gondolt arra hogy a páli iratokban való 
további kutatások több olyan helyet lődözhetnének föl, 
melyekből az európai kutatók félreértései világosan és 
hitelesen kitűnnének". 

Látjuk tehát, hogy Rhys Davids-ben is inkább csak 
sejtelemszerűleg ólt eleinte ez a fölfogás, a nélkül, hogy 
megdönthetetlen érvekkel, így hiteles szövegek alapján 
igazolni tudta volna. A későbbi szövegkutatások terén azon-
ban igen sokat köszönhetünk néki is. Feleségével együtt 
egész életét a buddhismus kutatásainak szentelte. A nirvána 
fogalmának az eredeti buddhista iratok alapján való tisz-
tázása kivüle Frankfurter, Trenckner, de legfőbbképpen 
Max Müller és Childers nevéhez fűződik. 

A páli nyelven írt Pitakák egyes részeinek lefordítása 
mind több ós több adatot szolgáltatott a nirvána értelmének 
helyes megállapításához. 

Frankfurter volt az első, ki a Suttá Pitaka harmadik 
csoportját képező Sanyutta Nikáyá-\)6\ vett három fontos 
idézettel ezeknek a nirvána igazi jelentésére világot vető 
helyeknek a közlését megkezdte. Az idézetek közül kettőben 
Sáriputta, a harmadikban pedig Gotama maga felel erre a 
közvetlen kérdésre: mi a nirvána? „A nirvána a szenvedély-
nek, a gyűlölködésnek és a csalódásoknak szótrombolása".2) 

Viszont Trenckner volt az első, ki Miiinda király kérdé-
seinek s az azokra adott — és fejtegetéseink elején már 
idézett — visszautasító válaszok közzétételével kapcsolatban 
rámutatott arra, hogy Buddha kitért tanítványainak ama 
határozott kérdése elöl: van-e a halálon túl élet, vagy 
nincs?3) 

Bár Rhys Davids maga is tart némi igényt a nirvána 

*) L. a Hibbert alapból rendezett vallástörténeti és összehasonl í tó 
va l lás tani e lőadások (ú. n. „Hibbert Lectures") 1881. év i sorozatában tartott 
fö lo lvasása i függelékében: „Lectures o n the Origin and Growth of Re l ig ion 
as i l lustrated by s o m é points in the history of Indián Buddhism" 2 5 3 1. 
Appendix X. 

2) Journal of the Royal Asiat ic Society 1880. év f . ; id. Rhys Davids: 
Hibbert Lectures . . . 253 1. 

3) L. Miiinda 424 1. Oldenberg — saját állítása szerint — tőle függet-
lenül jutott ugyanerre a fölfogásra. (L. i. m. 384 1.) Erről 1. még R. Garbe: 
„Beiträge zur indischen Kulturgeschichte" c. művében 95— 11.: Der Milinda-
panha, ein kulturhistorischer Roman aus Altindien. 
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igazi értelmének földerítésével járó dicsőség egy részére, 
mégis készséggel elismeri, hogy az a legnagyobb mértékben 
Max Müller-t és Childers-1, e két tudós tanárt illeti: 
„Senkisem írt a buddhizmusról munkát a nélkül, hogy ezt 
a nagy kérdést (a nirvána kérdését) ne érintette volna; 
mindenki vetett rá némi világosságot . . ., de kiváltképpen 
Max Müller és Childers tanároknak tartozunk köszönettel".1) 

Ε két kiváló tudós nem sajnálta a fáradságot, hogy 
az eredeti szövegekben talált helyek szigorú összehasonlít-
gatása útján vizsgálják a nirvána jelentését. Max Müller a 
Dhammapadából vett 11 idézettel bizonyította állításait.2) 
Ezeknek az idézeteknek kiváló súlyt kölcsönöz az a körül-
mény, hogy a Dhammapada — mint láttuk — egyike a leg-
régibb eredetűnek vélt buddhista szentkönyveknek s talán 
az egyedüli, melyben Buddha szavai a maguk eredeti vol-
tában maradtak reánk.3) 

A Tripitaka második csoportját alkotó öt Nikáya utolsó-
jához, az ú. n. „vegyes" Nikáyá-hoz tartozik a Khuddaka 
Pátha is,4) melyből Childers tanár a nirvánára vonatkozó 
előbbi idézeteket kiegészíti. A nirvána fogalmának tisztázása 
körül azonban a páli nyelv szótárának (A Dictionary of the 
Páli Language 1875.) a kiadásával tette a legnagyobb 
szolgálatot. 

Max Müller volt az első, ki síkra szállt a mellett a 
nézet mellett, hogy a nirvána nem a földi élet megszűnését, 
hanem tökéletesedését jelenti: „Ha a Dhammapada minden 
egyes helyét szemügyre vesszük, hol a nirvána sző előfordul, 
egyetlenegyet se találunk azok közt, amelyhez szükségképpen 
oda lenne fűzve a megsemmisülés értelme, míg ellenben a 
legtöbb hely, ha nem mind, teljesen érthetetlen lenne, ha a 
„megsemmisülés" fogalmát átvinnők a nirvána szóra".5) 
Szerinte ha a későbbi buddhisták a semmiségbe való el-
merülésben látták is törekvéseik legfőbb célját, Buddha és 
az ősgyűlekezet előtt a nirvána a szellemnek az örök 

1 Buddhism 118 1.) 
a) L. a Sacred Books of the East 1881-ben megjelent XI. kötetében a 

Dhammapada 23, 32, 134, 184, 2 0 2 - 2 0 3 , 226, 283, 285, 289, 369, 372. 
verseit. 

3) Tudományos becsét bizonyítja az a körülmény is, h o g y már Max 
Müllert megelőzőleg, de követőleg is többen lefordították. Igy Fausböll még 
1855-ben lefordította latin nye lvre (I. kiad. Copenhaga; II. kiad. London 
1900.); ezt v iszont Weber tanár 1860-ban németre fordította (a „Zeitschrift 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft" XIV. kötetében); Max Müller 
angol fordítását pedig Schnitze fordította németre; angol nye lvre lefordította 
még Gray tanár, németre pedig Neumann. R h y s Davids ezt tartja a leg-
jobbnak. 

4) A „Journal of the R o y a l Asiatic Society" 1869. évf . -ban tette közzé 
Childers az angol fordításával együtt „Short passages" címen. 

') „Buddhagosha's Parables·1 előszava XLI. 1. 
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nyugalom állapotába való bemenetelét jelentette, mely 
éppoly távol van a mulandó világ örömeitől, mint szen-
vedéseitől. Max Müller volt az első, ki tisztán látta, hogy a 
nirvána nemcsak halálunk pillanatában, de még itt e földön 
elérhető. 

De nagy érdemei mellett még mindig nem látszik a 
buddhizmus eschatologiájával teljesen tisztában lenni. Ha a 
nirvána a szellemnek már itt e földön elérhető boldog 
állapotát jelenti, mi következik a halálon tú l? A semmi, 
vagy valami öröklét? Az első föltevéssel nem bir meg-
barátkozni : inkább a másik felé hajlik. Azt kérdi: „vájjon 
nem szűnnék-e meg egy vallás vallás lenni, ha utoljára is 
a semmihez érkezik ? Újra előfogja régebbi kétkedése. Nem 
tud megszabadulni attól a nyugatias fölfogástól, hogy minden 
vallásnak hídnak kell lennie a véges világból a végtelenbe. 
Ha nem az lenne, akkor csak csalóka átjáró lenne, mely 
éppen akkor szakadna le hirtelen az ember alatt s éppen 
akkor hagyná a semmiség mélységébe esni, mikor az örökké-
valóság célját vélte elérni! 

A Dhammapada 383. verséből is, mely azt mondja: 
„miután megismerted a Sankhára1) elpusztulását, ismered 
azt, a mi nem teremtetett", azt az erőltetett következtetést 
vonja le: „ez biztosan mutatja, hogy magára Buddhára nézve 
is létezett valami, ami nem alkottatott s a mi azért elpusz-
títhatatlan és örök".2) 

Látjuk tehát, hogy Max Müller — bár látja, miszerint 
a nirvána nem más, mint a szellemnek már itt e földön 
elérhető érzés-, harag- és vágynélküli állapota — azt mégsem 
látja tisztán, hogy a buddhizmus végcélja nem valami túl-
világi élet elérése, hanem a folytonos újraszületésektől való 
megszabadulás; mégsem akarja még mindig elhagyni az a 
régebbi gondolata, hogy a nirvánának valami közösségben 
kell lennie az örökkévalósággal. Nem állítja ugyan egészen 
határozottan, inkább csak a sorok közt mondja, hogy a nirvá-
nának valami túlvilági életet, vagy helyet kell jelentenie. 

A nirvánának ezt a kettős jelentését, hogy az egyfelől 
a földi élet szenvedéseitől való megszabadulást, másfelöl 
pedig valaminő túlvilági létet is jelent — bár nem egész 
határozottsággal — a még élő páli nyelvtudósok egyik leg-
kiválóbbika, Oldenberg tanár is vallja: „Nem egyedül a 
halálon túli élet neveztetik nirvánának, mely a megváltott 
szentekre vár, hanem az a tökéletesedés is, melynek már 

3) Sankhára á l talános kifejezés arra, a mi van, vagy i s a mi lesz é s 
e lmúlik. A születés és e lmúlás h o s s z ú lépcsőzetében egy fokot jelent. L. 
bővebben Oldenbergr i. m 285— 11. 

*) Buddhagosha's Parables e lő szavában XLIV. 1. 
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itt e földön részesei voltak"1). Az nem tesz semmit, ha a 
mulandó földi lét, melynek gyökere meg van semmisítve, 
még egy szempillantásra, vagy akár egész világéletere, foly-
tatja is közömbös ós látszólagos életét. 

Arról az időpontról beszélve, amikor a buddhista legfőbb 
célját eléri, azt mondja, nem az elhaló tökéletesnek az 
örökkévalóság birodalmába való bemenetelére kell néznünk, 
— akár az örök lét, akár az örök nem lét legyen is az, — 
hanem földi életének azon pillanatára, melyben a bűn- és 
szenvedés nélküliség állapotát eléri. Ezt nevezi igazi nir-
vánának. Az „igazi" nirvána kiemelése is megerősíteni látszik 
előbbi állításunkat, hogy Oldenberg csakugyan két értelmet 
fűz a nirvána szóhoz: földit és földöntúlit. Az igazi: a földi, 
a másik: a halálon túl a megdicsőültekre várakozó. Föntebbi 
szavaival az örökkévalóság birodalmának a létezését is 
elismeri, csak azt hagyja egyenlőre eldöntetlenül: örök létet, 
avagy örök nem létet látszik-e a buddhista szellem ez alatt 
érteni ? Más szóval: örök lét, vagy örök megsemmisülés 
vár-e az elhunyt tökéletesre? 

Tudja, hogy úgy Buddha, mint tanítványai, — miként 
láttuk — mindenkor kitértek ez elöl a kérdés elöl: van-e a 
halálon túl élet, vagy nincs? Oldenberg mégis ezekből a 
felelet nélkül hagyott kérdésekből s az elutasítás ürügyeiből 
azt hámozza ki, hogy ha azokból a tagadás volna is kiérez-
hető, úgy azzal szemben az állítás is fönnállhatott. „Olyan 
szellemeknek, kikben a földöntúli abszolút lét régi hite még 
visszhangzott; oly lelkületűeknek, kik a semmiségtől vissza-
rettentek, kik az örök üdvösség reménységéből nem tudtak 
engedni, nem kellett-e Buddha hallgatásából mindenekelőtt 
azt kivenniök, hogy nem tilos nékik hinni, remélni ?" Az, 
erre a kérdésre adott sokféle feleletben ilyen irányzat 
nyomait véli határozottan föllelni, s még hozzá nem is kis 
mennyiségben : „Igen, én hajlandó vagyok ezeket a nyomokat 
oly számosaknak és oly határozottaknak tartani, hogy az 
ősi gyülekezet körében méltán sejthetjük az azokban meg-
nyilatkozó pozitivabb irányzat túlsúlyát".2) 

Khemá szerzetesnőnek Pasenadi kosalai király hasonló 
tárgyú kérdésére adott elútasító válaszában — mely szerint 
a tökéletes lényege feneketlenül mély, mint a tenger, a földi 
ember gondolkozása pedig nem merhet ki ilyen mélységet a 
rendelkezésére álló meghatározásokkal3) — szintón igenlő 
feleletet vél: nem közönséges értelemben vett létet, de 

J) i. m. 313 1. 
2) Oldenberg i. m. 327 1. 
3) i. m. 3 2 9 - 3 3 0 11. Az eredeti szöveget 1. a Scmyutta Nikáya IV. k. 

374 s köv. lapjain. 
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bizonnyal nem nem létet: valami magasabb pozitívumot, 
melyre a gondolkozásnak semmi fogalma, a nyelvnek semmi 
kifejezése nincs. Ez a nehezen meghatározható „magasabb 
pozitívum" lenne a tökéletessé váltak élete a nirvánában a 
halálon túl. 

A nirvánának ezt a helyi értelemben vett második 
fogalmát támogatni látszik az a körülmény, hogy a nirvánát 
még a régebbi források is nemcsak mint a szellem bizonyos 
állapotát, hanem mint olyan helyet is említik, hol a meg-
váltottak tartózkodnak. Oldenberg idéz is egyes helyeket a 
páli szövegből, melyeknek helyi értelme van. Igy többek 
közt a — már említett — Milindapanha hót helyét (268 és 
320 1.), hol a nirvána az öröktől fogva való, örökkétartó és 
végtelen hellyel „coordinálva" fordul elő.1) De azért fej-
tegetései végén még sem meri ezt a fölfogást döntőnek 
vallani: „. . . van egy út a teremtett világból a mérhetetlen 
végtelenségbe. A legmagasabb célhoz, vezet? A megsemmi-
sülésbe vezet? A buddhista hit a kettő közti metszőponton 
áll. Az örökkévalóságra törekvő szív kívánságára nézve 
nincs semmiség, de viszont a gondolkozás számára nincs 
valami valóság(334—335 11.) 

Bár ebben a nehéz kérdésben Oldenberg tanár sem tud 
dűlőre jutni, mindamellett — tagadhatatlanúl — kiváló 
érdemei vannak néki is a nirvána értelmének tisztázása 
körül. Igy első sorban az, hogy talán minden előző kutató-
nál határozottabban mutatott rá arra a fontos körülményre, 
hogy a buddhista előtt egyedül az a cél lebeg, hogy a 
születésnek és elmúlásnak fájdalmakkal teli világából 
kiszabaduljon. S még ha tényleg a semmiségbe merülne is, 
avagy valaminő örök élet részese lenne is, nem a semmi-
ségbe jutás, vagy az örök élet elnyerése a buddhista 
vágyakozásának a tárgya,, hanem az, hogy a világtól 
megszabaduljon. 

Látjuk tehát, hogy a nirvána értelmének megállapítása 
körül kezdetben két merőben ellgntétes nézettel találkozunk. 
Mindkét fölfogásban van valami igazság, de van valami 
tévedés is. Az egyik nézet követői — Burnouf-i&\ és St. 
Hilaire-γβΙ élükön — azt vallották, hogy a nirvána nem 
egyéb, mint a semmiségbe merülés. Abban nem tévedtek, 
hogy a buddhista legfőbb vágya: a folytonos újjászületések 
kínjaitól szabadulni; de tévedtek abban, hogy azt vélték, 
mintha a nirvána csak a halállal kezdődnék. Nem látták, 
hogy az már e földi életben elérhető s így megsemmisülést 
nem jelenthet. A másik nézet követői viszont a nirvánát 

') L. i. m . 310 1. 1. jegyzetében. Hivatkozik ezenkívül ugyancsak a 
Milindapanha 96 és 319 s a Divyávadána 314 lapjára. 
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mint valami örök boldogság helyét tüntették föl. Abban 
nem tévedtek, hogy a nirvánába jutás nem tételezi föl a 
megsemmisülést; de tévedtek abban, hogy nem látták, 
miszerint a buddhista nem elérni kiván valamit, hanem 
szabadulni vágyik valamitől! 

Ezt a két fölfogást mintegy áthidalja Max Müller-nek 
és Oldenberg-nék. a nirvána kettős jelentését valló nézete. 
Az δ fölfogásukban szintén van igazság is, meg tévedés is. 
Igazuk van abban, hogy a nirvána nemcsak az élet fájdal-
maitól s az újraszületések kínjaitól való megszabadulást 
jelenti, de ezzel kapcsolatban valaminő boldog állapot 
elérését is; tévednek azonban abban, hogy a nirvána eme 
két elemét egyaránt örök tartamúnak vélik. A nirvána 
fogalma tényleg egy negativ s egy pozitív elemből áll. Ezek 
közül azonban csak a negatív elem: az újraszületésektöl 
való szabadulás örökérvényű, míg a másik, a positiv 
elem: a nirvána elérésével járó boldog állapot csak múló: 
a halál pillanatáig tart! 

Ezt az utóbbit sem Max Müller, sem Oldenberg nem 
látja tisztán! Ezért kutatják, mi van a halálon tú l : örök 
élet, vagy örök semmi ? 

III. 
Sem Max Müller, sem Oldenberg nem tud megszabadulni 

attól a nyugatias fölfogástól, mely egy vallást örökélet 
nélkül el sem tud képzelni. Mi a buddhizmus eme legkiválóbb 
képviselőivel szemben is azt állítjuk, hogy a nirvánának 
semmiféle az örök élettel kapcsolatos értelmet, avagy 
mellékértelmet nem adhatunk. Az egyesegyedül az embernek 
olyan — akár még életében, akár halála pillanatában 
bekövetkező — állapotát jelenti, melyben az élethez és 
annak örömeihez való ragaszkodásnak a legkisebb vágya 
is kihal belőle s ez által az újjászületések borzalmaitól 
végkép megszabadul. 

De ezt az állításunkat csak közvetett érvekkel bizonyít-
hatjuk. Ugyanis a források kései eredete és többszöri át-
dolgozása folytán — miként rá is mutattunk —* a szent-
könyvekbe sok egyéni vélemény s idegen vallásokból szár-
mazó elemek vegyültek a századok folyamán és így azok 
alapján az egyik nézet éppúgy vitatható, mint a másik. A 
buddhista forrásokból éppúgy tudnánk érveket meríteni a 
mellett a fölfogás mellett, hogy a buddhistának csakugyan 
kellett hinnie az örök életben, mint a hasonló nézetet vallók 
fölfogása ellen.1) 

') í gy a Dhammapadd-ban, eme egyik legrégibb eredetű buddhista 
iratban is találunk egyes helyeket , melyek a nirvánát mint helyet látszanak 

Theol. szaklap VI. évf. 1 7 
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A nirvána igazi értelmet csak úgy állapíthatjuk meg, 
ha magunk elé állítjuk azt a keleti világot és annak tükrében 
vizsgáljuk a buddhizmus végcélját: a nirvánát; vagy ha a 
buddhizmust mint a brahmanizmus reformációját vesszük 
szemügyre; végül ha a nirvána értelmét a buddhizmus meg-
igazulást tanából kifolyólag vizsgáljuk. 

Lássuk a buddhizmus végcélját: a nirvánát a keleti 
világ tükrében. 

India levegője egészen más mint a miénk! Mint 
Oldenberg is mondja : „India tikkasztó csöndjében a gon-
dolatok máskép nőnek és mássá lesznek, mint nyugat 
légkörében. Talán meg lehet ott érteni azt, ami itt nehezen 
megérthető".1) 

Pantheisztikus, sőt világtagadó (akosmistikus) világnézet 
jellemzi azt a forró keleti világot. Ez a világ fölfogás azt 
követeli az emberektől: ne gondolkozzanak, ne érezzenek, 
ne akarjanak, ne cselekedjenek semmit. Nem egyéb ez a 
világnézlet mint tétlenség, az élet megtagadása: a lassú 
halál. Ez a pantheisztikus és világtagadó világnézet a 
brahmanizmusban még nincs egészen következetesenkörösztül-
víve, csak a buddhizmusban. 

A keleti forró égalj fiai nem tudnak úgy örvendezni az 
életnek, mint mi, keresztyének. Míg a keresztyén lélek előtt 
az élet „a legszebb adomány, amelyet a Gondviselés az 
ember számára nyújthatott, mert segít megérteni a halált 
az 5 titkaival ős ígéreteivel együtt",2) addig India fiai előtt 
az élet a fájdalmak, szenvedések, gyötrődések forrása. Az 
örömök is csak látszólagosak, mert újabb kínok forrásai. 
Éppen ezért félnek, irtóznak, sőt undorodnak az élettől! 

Gondolatvilágukra mint valaminő sötét felleg borul a 
kiapadhatatlan pesszimizmus. Az ó-világ nagy bölcseinek, 
avagy az új- és modern kor sötét színben látó bölcsészeinek 

fö l tüntetni : „Bölcsek, kik senkinek s e m okoznak fájdalmat, kik testüket 
mindig fékentartják, az örök helyre vándorolnak; ki odajutott, szenvedésről 
mit s e m tud" (225 vers ) . Viszont az ötödik Nikáyához tartozó s Buddha 
életének fontosabb forduló pontjairól s z ó l ó 82 rövid dalt tartalmazó Uddnd-
ban találunk olyan h e l y e t is, mel lye l éppúgy érvelhetünk az egyik, mint a 
más ik nézet mellett: „Tanítványok! V a n egy hely, ho l sem föld, s e m v íz 
n incs , sem vi lágosság, s em levegő, s e m térbeli-, s em észbeli végtelenség, 
s e m semmiféleség, s e m az előállás, s e m az elő n e m ál lás alul való m e n -
tesség , sem ez a v i lág , sem a más v i lág , nap, hold. Ezt tanítványok s e m 
jövésnek , sem m e n é s n e k , sem ál lásnak n e m nevezem, s e m halálnak, s e m 
születésnek. Alapnélküli , folytatásnélküli, megállásnélküli ez : ez a szenvedés 
vége" (VIII. 1.). Ez — amennyiben egyáltalán érthető — hely is, m e g 
nem is ! 

*) i. m. 317 1. Az éghajlatnak e m e „kimerítő és tikkasztó hatására" 
Bunsen is útal a buddhizmusról s z ó l v a . L. Gott in der Geschichte II. k. 
145 1. 

*) St. Hilaire i. m . 25 1. 
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pesszimizmusa eltörpül az övék mellett! Ezeké inkább csak 
sötét világfájdalom, mely az életet kevésre becsüli s nem 
retteg attól a gondolattól, hogy megváljék tőle: a buddhiz-
mus pesszimizmusa már életundor. A görög-római, a renesz-
szánszkorbeli s a modern bölcsészek az életet és annak 
örömeit nem veszik semmibe: a buddhizmus egyenesen 
megveti s az ember ellenségeinek tart ja azokat, melyek 
ehhez a nyomorúságokkal teljes földi léthez kötözik és 
újraszületésre csábítják. A buddhizmus a legsötétebb pesszi-
mizmus. Mint Kellogg mondja : „egyike a pesszimizmus leg-
engesztelhetetlenebb és legkevésbbé enyhíthető rendszereinek, 
melyeket az emberi értelem az istentagadás sűrű ködében . . . 
valaha alkotott".1) A buddhizmus már nem is pesszimizmus, 
hanem inkább nihilizmus. „Semmi más tan nincs a budd-
hizmus egész metafizikájában — mondja St. Hilaire — mint 
a nihilizmus".2) 

India népeinek életfölfogását egy fantóm: a lélekván-
dorlás tana teszi ily kétségbeejtően sötétté. Ez ott kisórt 
már évezredek óta kelet majdnem mindnem vallási rend-
szerében. Fixa idea szerűleg nehezedik lelkükre az a hit, 
hogy az élet nem szűnik meg a halállal, hanem jó vagy 
gonosz voltunk szerint más és más alakban évszázadokon, 
sőt évezredeken át folytatódik. Mint Püeiderer mondja: „A 
lélekvándorlás, mely az élet kínjait örökösíti, az ind bölcsel-
kedésnek annyira elmaradhatatlan, szilárd alaptétele, hogy 
még a legeretnekebb Sánkhya bölcsészeinek sem jutott 
eszébe azt kótségbevonni és a buddhista üdv- vagy váltság-
tannak annyira lényeges dogmatikai előföltétele, mint az 
eredendő bűn a keresztyén hittannak".3) 

Buddha a folytonos újjászületés gondolatát az emberi 
élet köréből az egész világ egyetemre átviszi. Szerinte 
nemcsak az emberiség, hanem az egész világ rendszer részt-
vesz ebben a folytonos elpusztulásban és újraszületésben. 
A föld is számtalanszor elpusztul hol tűz, hol víz, hol szél 
által ós azután újabb, meg újabb alakot ölt.4) Újabb generációk 
támadnak a földön, de azoknak ugyanaz lesz a sorsa, mint 
az előzőknek. Azok is szenvednek, gyötrődnek, míg egy 
újabb katasztrófa ismét el nem söpri a földet . . . . 

Ez a tan valóban elviselhetetlenné teszi az élet gon-
dolatát is! Csuda-e, ha a buddhista úgy vágyódik a földi 
lét kötelékeiből szabadulni, mikor az rá nézve nem egyéb, 
mint a szenvedéseknek, fájdalmaknak meg-megújuló alakban 
való szakadatlan ismétlődése?! Csudálhatjuk-e, ha borza-

») i. m. 266 1. 
') i. m. 14 1. 
') Das Wesen der Rel ig ion II. k. 219 1.; id. Kovács Ο. i. m. 113 1. 
4) L. bővebben S. Hardy. Manuel of Buddhism II. kiad. 5 1. 

18* 
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lommal tekint a következő újjászületésre, mely talán még 
több szenvedést hoz reá ? Kell-e csudálkoznunk, ha ilyen 
körülmények közt annyira iszonyodik az élettől; ha a 
földet pokolnak tekinti s annyira vágyakozik szabadulni 
abból? 

Ily körülmények közt lebeghet-e a buddhisták előtt más 
cél, lehet-e más vágyuk, minthogy örökre megszabaduljanak 
a más és más alakban való újjászületéstől és az azokkal 
járó újabb szenvedésektől? Ha ez a legfőbb vágyuk: a 
nirvána sem lehet más, mint ennek a vágynak a megtes-
tesülése, vagyis olyan állapot elérése, amikor az újjászületés 
borzalmainak nincsenek többé kitéve. S ha a nagy európai 
bölcsész: Schopenhauer és nyomában annyian többre tudják 
becsülni a nem létet a létnél, bár az újjászületések réme 
sem lebeg előttük: miért ne becsülhetnék a buddhisták is 
többre az örök elmúlást, mint az örök életet? 

Tehát a nirvána nem valami pozitívum, hanem nega-
tívum·. nem hely, nem valami örök élet féle, hanem az 
újból való születésektől való megszabadulás. 

A nirvána nem lehet valami mennyország-, vagy égféle, 
mint — Max Müller nyomán — Kovács Ödön is hiszi.1) A 
buddhista képzelet ismer ugyan mennyországot is, poklot is 
— nem is egyet! Bár a mennyországot a földi életnél bol-
dogabb helynek véli, mégsem tar t ja szenvedésektől, fájdal-
maktól ment helynek. S hogy az ég, avagy mennyország nem 
egy a nirvánával, mutatja a Dhammapada 126. verse is : 
„Többen újraszületnek mint emberek, a rosszat cselekvők 
a pokolba, az igazak a mennybe mennek; mig az arahátok 
(szentek, nirvánába jutók) megsemmisülnek". Ezt mutatja 
a 178. verse is : „Jobb az első „ösvény"2) gyümölcse, mint a 
föld legelső uralkodójának lenni, jobb mint a mennybe 
menetel, jobb mint az egész világ fölött uralkodni". Tehát 
az első ösvény elérését is többnek tartja, mint a mennybe 
menetelt: hogy lehetne akkor a negyedik, a legnehezebben 
elérhető ösvény: a nirvána valami mennyei élet féle?! 

Ezenkívül a buddhista képzelet szerint sem a menny-
ország, sem a pokol nem tart örökké: mindkettő csak 
átmeneti jellegű. Előbb vagy utóbb kikerül onnan az, aki 
odajutott ós újjászületik. A buddhizmus az örök életnek 

') L. Val lásbölcsészet . . . 121 1.: „Buddha szavai a „testi és lelki'' 
szegények sziveiben visszhangra csak úgy találhattak, ha a váltság ösvényén 
át a tényleges nyomorbó l egy tényleges jobb és tökéletesebb életet, a 
nirvánában a szanszarától megváltó „mennyországot" igért". L. még 123 1. is. 

2) A tökélesedés első lépcsője, me lye t akkor ér el a h ívő , ha meg-
szabadul az öntudat csalódásától, a Buddhában és tanaiban va ló kételkedés-
től, végűi attól a hittől, hogy a külsőségek és ceremóniák eredményre 
vezethetnek. 
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semminémü alakját nem ismeri! Olyan élet nincs a budd-
hizmusban, mely után halál ne következzék! Olyan halál 
azonban van, mely után élet nem következik : a nirvánát 
elértek halála ilyen. A halhatatlan és végnélküli élet gon-
dolata teljesen idegen a buddhista elme számára! A budd-
hista képzelet sem a mennyben, sem a pokolban, sem a 
földön állandóságot nem ismer! 

Nem lehet a mi vágyainkkal mérni a keleti világ 
népeinek lelki világát. Mi a haláltól félünk, a buddhisták 
az élettől. Mi az örök élet, azok pedig az örök elmúlás 
után vágynak! 

Ebben téved Max Müller is, mikor annak a nézetének 
ad kifejezést, hogy egy vallásalapító nem mondhat le leg-
hatalmasabb fegyveréről: a jövő életben való hitről.1) Ebben 
téved Kovács Ödön is, mikor azt mondja; „Teljesen hihetet-
len, hogy a világ legelterjedtebb vallásának2) első igehirdetése 
egy képtelen és az összes emberi természet vágyait maga 
ellen lázító nihilisztikus elmélet szavait hangoztatta volna".3) 
Azoknak a vallásoknak, melyek csak egyszeri életet hir-
detnek, igy a miénknek is, föltétlenül szüksége van az örök 
életre, melyben a jók jutalmukat, a gonoszok pedig bün-
tetésüket elvegyék s így a megsértett erkölcsi világrend 
kiengeszteltessék ; de annál kevesebb szüksége van erre a 
lélekvándorlást tanító vallásoknak. Azoknál a jók abban 
nyerik jutalmukat, hogy nem születnek többé, a gonoszok 
pedig — elkövetett bűneik mérvéhez képest — többé vagy 
kevésbbé nehezebb viszonyok közt újraszületnek. 

A nirvánáról alkotott fogalmunk még inkább meg-
erősödik, ha a buddhizmust mint a brahmanizmus refor-
mációját vesszük szemügyre s összevetjük a kőt nagy 
vallásrendszer megigazulási tanát. 

A buddhizmus éppúgy reformációja a brahmanizmusnak, 
mint a keresztyénség a zsidó vallásnak. A különbség is 
félig-meddig ugyanaz az előbbi kettő, mint az utóbbi kettő 
közt. Miként Jézus az emberiség figyelmét a külső dolgokról 
a belsőkre: a látszatról a láthatatlan lélekre irányította s 
„új szivet és új lelket" kiván követőitől, úgy Gotama is 
a brahmanizmus külsőségekbe merült megigazulási tanával 
szemben az ember bensejóben, gondolat- és órzelemvilá-
gában végbemenő változást hirdette. 

Miként Jézus, Gotama sem gondol eleinte arra, hogy 
szakítson a régi vallással s ú j vallást alapítson: csak refor-
málni akarja a régi hitet. A brahmanizmusból való kiválás 

') Essay's 204 1. 
2) Ennek cáfolatát 1. a Prot. S z e m l e 1907. évf. 7. számában írt cik-

k e m b e n : „A buddhizmusé avagy a keresztyénségé a j ö v ő ? " 431—432 11. 
s ) i. m. I. k. 121 1. 
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csak később történik. Buddha is beszél a brahmanizmus 
isteneiről. Ha nem is jut tat nékik istenekhez illő szerepet, 
fölsőbb lények módjára beszél róluk. Megszólításait is így 
kezdi igen sokszor: „Brahmánok!" s a brahmanokról beszél 
prédikációiban. 

A brahmanizmus szerint az emberek az őslény: a 
Brahma önkifolyásai (emanációi) s hosszas, évszázadokon, 
sőt évezredeken át tartó tisztulási folyamat után ismét a 
Bráhmába kell visszatérniük. A lélek egyénivé válása folytán 
szükségképpen beszennyeződik. Ezért előbb lefelé menő, 
majd — a megtérés után — fölfelé haladó újjászületési 
folyamaton megy keresztül, míg újra vissza nem jut Bráh-
mába. A lélek erényes vagy bűnös volta ezt a tisztulási 
folyamatot hol sietteti, hol késlelteti. A Bráhmába való 
„visszaömlés" folytán megszakad az újjászületések láncolata. 
A Bráhmába olvadó lény megszabadul a földi élet nyomorú-
ságaitól, az újjászületések kínjaitól. 

Ámde a Bráhmába csak az a lélek jut vissza, ki az 
érzéki világgal minden kapcsolatot megszakít. Ezt az ember 
nem érheti el egyszerre. Bizonyos fokozatokon megy át, 
míg erre a legmagasabbra ér. Az első fok a remete élet; 
a második a rendszeres önkínzás számtalan faja; a har-
madik, a legmagasabb fok: a még élve, testben lakozva 
Bráhmába merülés! Ez akkor következik be, mikor a hívő 
az önkínzás különböző nemei által már teljes uralmat nyer 
teste fölött, elnyom magában minden indulatot, minden 
érzelmet, minden gondolatot és Bráhma szemlélésébe merül 
teljesen. Ilyeténképpen a Bráhmába merülés nem egyéb, 
mint az öntudat teljes elnyomása, a gondolkozás teljes meg-
szűnése, vagyis öntudatnélküli, halálszerű élet. 

íme, a Bráhmába való merülés képében előttünk áll 
a buddhizmus nirvánája. A végső cél, a végeredmény 
ugyanaz, csak a hozzájuk vezető ú tak : a váltság útjai s az 
elnevezések különbözők. Az egyik különbség az, hogy a 
brahmanizmusban a lefelé és fölfelé menő fokozatokon 
szükségképpen mindenkinek át kell mennie, legföljebb 
gyorsítás vagy lassítás van e folyamatban, míg a buddhiz-
musban nincs ilyen sorrend: az emberek előbbi életüknek 
jó avagy gonosz volta szerint hol kedvezőbb, hol kedvezőt-
lenebb körülmények közt születnek újra. A másik és még 
fontosabb különbség az, hogy Buddha az önkínzások: a 
testi vezeklés helyébe az erkölcsit teszi. 

Különösen a buddhizmust közvetlenül megelőző brah-
manizmust jellemezte a testi vezeklés túlhajtása. Ezek ellen 
az önkínzási gyakorlatok ellen már Kapila is síkraszállt. 
Már jóval a buddhizmus előtt hirdette, hogy az ember csak 
a tudás és az erények által szabadíthatja meg magát. Buddha 
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— mint St. Hilaire is megjegyzi — nem volt más, mint 
„Kapila leglogikusabb ós legbátrabb tanítványa".1) Őt követte 
úgy az istentagadás terén, mint a váltság új útjának hir-
detésében. A külső: a testi sanyargatások helyett a belsőt: 
a vágyak, indulatok megfékezését hirdette. Rámutatott arra, 
hogy az áldozatok s a használatos tisztulási- és vezeklési 
gyakorlatok hiábavalók. Bensőnket: érzületünket, akara-
tunkat, gondolatvilágunkat kell átalakítanunk. Buddha tehát 
nem a testet, hanem a szellemet igyekszik szabaddá tenni. 

Ha tisztába jövünk a Bráhmába merülés értelmével, a 
nirvána fogalma is tisztázódik előttünk. 

Bráhma a hinduk gondolatvilágában határozott alakot 
sohsem öltött. Misztikus meghatározásaiból mindössze annyit 
hámozhatunk ki, hogy δ az őslényeg, minden létezőnek lét-
alapja, ki azonban emberi fogalmakkal meg nem határozható: 
minden és mégis semmi; sem lét, sem nem lót. Ebből az 
öröktől fogva létező Bráhmából lett az egész világ. Az 
érzékelhető világ maga Bráhma. Ilyeténképpen Bráhma fogalma 
valaminő szétfolyó és titokzatos pantheizmusba vész. Bráhma 
is, meg a világ is létezik is, meg nem is. Az egész világ 
inkább csak látszat. 

Buddhánál Bráhma fogalma még inkább elhomályosul, 
szinte a semmiségbe vész s így nála a Bráhmába merülésnek 
fizikai: testi értelme eltűnik és csak az eszmei: szellemi 
tartalma marad meg: már csak a vágyak, indulatok, érzelmek, 
gondolatok teljes megszűnését jelenti. 

Látjuk tehát, hogy a Bráhmába merülés is inkább a nagy 
mindenségben való föloszlást, mint valaminő határozott helyre 
jutást jelent. A nirvánába jutás még kevésbbé jelentheti ezt, 
hanem egyedül azt, amit a Bráhmába merülés is jelent első 
sorban : a szellemnek bizonyos megtisztult állapotát. Ezt a 
fölfogást még inkább megerősíti az a körülmény, hogy miként 
a buddhizmus már itt, a földi életben elérhető nirvánát 
hirdet, úgy a brahmanizmus is határozottan „még élve a 
Bráhmába merülési-ől" beszól. Ha ezt a boldog állapotot már 
életünkben elérhetjük, úgy az nem jelenthet valaminő helyre-
jutást, hanem csakis bizonyos állapotot! 

A nirvána szó nem egyedül a buddhizmusban fordul 
elő. Már Buddha előtt is ismeretes és használatos volt. Hozzá 
hasonló kifejezés található a brahmanizmusban is. Dahlmann 
az »anupádísesá nibbánaáh&tn« kifejezéssel kapcsolatban 
reámutat a brahmanizmus eme fogalma ós a nirvána közti 
szembeötlő összefüggésre.2) Hivatkozik az indusok nagy el-
beszélő költeményének, a Mahábháratá-nak több helyére is, 

*) i. m. 8 1. 
3) Nirvana 2 3 - , 1 1 4 - 11. 
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melyek a nirvánával kapcsolatosak.1) A Mahábhárata pedig 
a legnagyobb valószínűség szerint még az ős buddhista iro-
dalomnál is sokkal előbbi időből származik. Oldenberg is 
megjegyzi, hogy a brahmán spekulációk nirvána szava való-
színűleg éppoly korán használatos volt, ha nem hamarább, 
mint a buddhisták, vagy a jainok nirvánája.2) 

A régibb buddhista iratokban is találunk olyan helyeket, 
melyek arról tesznek bizonyságot, hogy a Buddha korabéli 
brahmanisták és sámánok szintén hittek a földi életben 
elérhető nirvánában.3) 

A jainok szektája, mely máig fönnmaradt India nyugati 
részén, s amelyet Buddha egyik kortársa (valószínűleg 
Pársva) alapított, szintén hisz a nirvánában; s nirvána hite 
sokban összevág a buddhistákéval.4) 

Látjuk tehát, hogy a nirvána elnevezés sem Buddha 
alkotása. Ő csak határozottabb tartalommal telitette meg — 
az ősi és szintén racionálísztikus irányzatú Sánkhya bölcsé-
szeti iskola5) nyomdokain haladva. A nirvána gyökere vissza-
nyúlik a Buddha előtti időkbe. Föllelhető magában a brah-
manizmusban is. Voltaképpen a Bráhma fogalmából alakul 
ki az által, hogy ez az ősiét, akiből minden élet származik 
s akibe minden élet visszatér, elveszti különben sem egészen 
határozott körvonalait, személyi természetét. Megszabadul 
anyagi korlátaitól s valami — szinte a semmiséggel határos 
— szürkeséggé változik, mely éppoly kevéssé tekinthető 
létnek, mint nem létnek. Igy a belémerülés, vagyis a nirvá-
nába jutás elveszti egészen testi jelentését s kizárólag szellemi 
értelme: az élettől s annak szenvedéseitől való megszaba-
dulás marad meg. 

A nirvána eme tisztán eszmei tartalmára jutunk végül 
akkor is, ha annak mibenlétét a buddhizmus megigazulást 
tana alapján vizsgáljuk. 

Buddha szerint tíz tévedés avagy bilincs van, mely az 
emberi elmét fogvatartja, a földi élethez nyűgözi és az attól 

4) i. m. 35. 1. 
2) i. m. 316. és 317. 1. jegyzetében. 
3) L. pl. a Suttá Pitaka első csoportjában, a Digha Nikáyá-ban lévő 

Brahmajálasutta c ímű értekezést. „Tanítványok! Van több saman és brahmán, 
kik szintén tanítják és szintén hiszik: ha az „én" mind az őt érzék élveze-
tével megajándékozva és fölszerelve halad, akkor ez az „én" még e földön 
tartózkodva elérte a nirvánát." (I. k. 36. 1.) 

4) L. Sacred Books of the East XLV. k. Uttarádhyayana (Jacobi fordí-
tásában): „Amit nirvánának, a fájdalmak mentességének, avagy tökéletesség-
nek neveznek . . . ., az a biztos, boldog és nyugodt hely, melyet a nagy 
bö lcsek elérnek . . ., azok a bölcsek, kik elérik, mentek a szomorúságoktól 
azok véget vetettek a lét árjának". (128. 1.) 

s) A Sánkhya bölcsészeti iskolára vonatkozólag 1. bővebben Dahlmann 
kiváló s néhány éve (1902) megjelent müvét: „Die Sánkhyaphi losophie als, 
Naturlehre und Erlösungslehre." 
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való szabadulásban megakadályozza: a saját lényünkben, 
az önmagunkban való csalódás ; a kétely ; a dolgainkban való 
bizakodás; az érzékiség, testi gyönyörök ; a gyűlölet, rossz-
indulat ; a földi élet szeretete; a mennyei élet utáni vágy ; 
a büszkeség; az önelégedettség; végül a tudatlanság. Csak 
az szabadul meg a földi élet gyötrelmeitől, aki ennek a tíz 
tévedésnek a tudatára jut, aki képes ezt a tíz bilincset egy-
más után széttörni. A szerint amint ez sikerül, a hívő négy 
ösvényt, négy fokozatot ér el.1) 

Az első fokozat az „áramlatba való belépés", a meg-
térés, amit akkor érünk el, ha a jó társaságába szegődünk, 
a törvényt hallgatjuk, elmélkedésünk közben világosság támad 
bennünk, végül ha az erényt gyakoroljuk. A meg nem tért 
ember a bűn, az ellenségeskedés és tisztátalanság befolyása 
alatt áll; ha azonban az előbb említett módok valamelyike, 
avagy többje útján a szenvedésről, a szenvedés okáról, meg-
szűnéséről s az arra vezető útról szóló „négynemes igazság"*) 
tudatára jön, a tökéletesség első fokát eléri. 

A második fokot azok érték el, kik még csak egyszer 
térnek vissza erre a földre. A megtért, ki a kételytől s a 
saját magában és a külsőségekben való hit csalódásaitól ment, 
eléri ezt a fokot, ha a vágyakat, a gyűlöletet s a csalódáso-
kat a lehető legkisebb mértékre csökkenti magában. 

A harmadik fokot azok érték el, kik nem térnek többé 
vissza erre a földre. Ezekben az érzékiségnek és rosszakaratnak 
még a csírája is el van fojtva, Szivükben a legkisebb bűnös vágy 
sem támad már sem önmaguk javára, sem mások kárára. 

A negyedik, a legfölsőbb fok : az arahátság.3) Ezt azok 
érik el, kik az öt magasabb tévedéstől is mentek már, kik 
teljesen szabaddá válnak úgy a földi-, mint a mennyei 
élet utáni vágytól, úgyszintén a büszkeségtől, önelégedett-

*) L. a Buddha betegségéről és haláról szóló könyvben: Maha Parinib-
bána Suttá II. 1—7. Megjelent Bhi/s Davids »Buddhist Suttas" c. fordítás-
gyűjteményében „Book of the Great Decease" 23 — 11. 

2) A „négy n e m e s igazság" Buddhának az öt szerzetes számára tartott 
benáreszi első prédikációja szerint a következő: 

„Szerzetesek! Ez a szenvedésről szóló szent igazság: a születés szen-
vedés, a kor szenvedés, a betegség szenvedés , a halál szenvedés, o lyannal 
együtt élni, kit nem szeretünk, szenvedés , olyantól e lválasztva élni, kit 
szeretünk, szenvedés, el nem érni azt, ami után vágyakozunk, szenvedés 

Szerzetesek! Ez a szenvedés előidézésének szent igazsága: szomjúság az, 
mely újjászületéstől újjászületéshez vezet az örömmel és a vággyal együtt 

Szerzetesek! Ez a szenvedés megszűnésének szent igazsága: ennek a 
szomjúságnak a megszüntetése a k ívánságok teljes megsemmis í tése által . . . 

Szerzetesek! Ez a szenvedések megszűnésére vezető útról szóló szent 
igazság: ez a szent, nyolcfe lé ágazó ö s v é n y : igaz hit, igaz elhatározás, igaz 
szó, igaz tett, igaz élet, igaz igyekezet, igaz gondolkodás, igaz önmagunkba 
merülés." L. a második nagy, ú. n. Majjhima Nikáyá-ban lévő Mahavagga I. 6. 

s) Szószerinti j e lentése : „olyannak az állapota, aki méltó, vagy nemes". 
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ségtől, tudatlanságtól. Az arahátok minden tévedéstől 
mentek már: minden dolgot a maga értéke szerint becsülnek 
meg, a rosszindulatnak még a gyökere is kipusztult belőlük. 
Szeretet él szivükben mindenki iránt, igen szépen írja le az 
arahátok érzelemvilágát az egyik buddhista tanítóköltemény:1) 
„Mint az anya, ki saját élete árán is megoltalmazza egyetlen 
gyermekét: úgy gyakorolja az a határtalan jótékonyságot 
minden élővel szemben, az egész világgal szemben fönt, 
lent, köröskörül, mindenfelé, korlátlanúl, nem vegyítve abba 
semmiféle eltérő, vagy ellenkező érdeket". 

A mi vizsgálódásaink szempontjából az a legfontosabb, hogy 
az arahátságot elérő hívő megszabadul a tiz bilincs hatodiká-
tól és hetedikétől: nemcsak a földi-, hanem a mennyei 
élet utáni vágytól is! Szóval az életösztön úgy a földi-, mint 
valaminő magasabbrendű élet iránt teljesen megszűnik^benne! 

Azért ez a legfontosabb reánk nézve, mert a nirvána 
nem egyéb, mint az arahátság egyik elnevezése.2) ^Ugyanis 
a buddhistáknak végtelenül sok elnevezése van a legbol-
dogabb állapotra, melyek annak egy-egy tulajdonságát dom-
borítják ki. Hívják „fölszabadulásnak, a menedék szigetének, 
a vágyakozás végének, a tisztaság állapotának, legfőbbnek, 
érzékfölöttinek, nem teremtettnek, nyugalomnak, változ-
hatatlannak, kialvásnak,rendíthetetlennek, elveszhetetlennek, 
ambróziának" és így tovább végnélküli változatban.3) Ezeknek 
az elnevezéseknek egyike a „kialvást" jelentő nirvána is, 
melyet az európaiak úgyszólván kizárólag használnak az 
arahátság boldog állapotának megjelölésére. 

A nirvána, vagyis az arahátság a buddhizmus eszménye.4) 
Az arahátság elérése után törekszenek az újjászületés bor-
zalmaitól félő hivő buddhisták. S biztatólag cseng fülükbe 
Buddha szava: „az arahátság megment titeket: az arahát-
ság útján megmenthetitek magatokat". A legrégibb szent-
könyvek tele vannak az arahátság magasztalásával. A 
tökéletesség eme legmagasabb fokozatát a keleti képzelet 

*) A 70 didaktikus költeményt tartalmazó Suttá Nipátá-ban l évő Metta 
Suttá I. 8. 

2) Ez tűnik ki Nágasend-nak Miiinda királyhoz intézett szavaiból is. 
Arról beszél, aki az arahátság legmagasabb gyümölcsét eléri: „S mikor 
e lnyerte azt az az ember, óh király, ki jól rendezte el életét: megvalósította, 
színről-színre látta a nirvánát". Questions of King Milinda II. 201 1. 

s) Ehys Davids: Buddhism, its History and Litterature (American 
Lectures) 151 1. 

4) Bhys Davids szerint az arahátság = buddhizmus. (L. u. ο.) A régi 
buddhista iratok szerint ugyanis az arahátság 37 alkotó e lem összeműködése 
folytán áll elő. A „Book of the Great Decease" szerint (III. 65) ez a 37 elem 
a következő: a négy komoly szemlélődés , a négyszeres nagy küzdelem a 
tévedés ellen, a szentséghez vezető négy út, az öt erkölcsi hatalom, a szel lemi 
érzés öt szerve, a bölcseség hét faja és a nyolcszoros n e m e s ösvény . (L. B h y s 
Davids : „Buddhist Suttas" c. fordításában 6 2 - 6 3 11.) 
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ragyogó képeivel festik. Az arahátságról szóló részek a régi 
szent iratok legszebb helyei. 

Az arahátságot elérő embert — mint a Dhammapada 
94. verse is mondja — „maguk az istenek is irigylik". 
Vájjon miért irigyelhetnek valakit még az „örökéletű" 
istenek is ? Ha beleéljük magunkat India gondolatvilágába, 
el kell találnunk s lehetetlen más okát találnunk, mint azt, 
hogy csak azért irigyelhetik, mert az élet minden kötelékétől 
végkép megszabadult, míg ők maguk élnek! Imé, így talál-
kozik a buddhista végső célját fürkésző előbbi fejtegetésünk 
végeredménye a mostanival! 

De egybevág ez az eredmény azzal is, a melyre a 
buddhizmust mint a brahmanizmus reformációját vizsgál-
gatva jutottunk. Ugyanis az arahátság ugyanazt jelenti, 
mint a Bráhmába merülés. A Tevijja Suttá1) elbeszéli, hogy 
két fiatal brahmán jöt t Buddhához és kérte őt, mutatná 
meg nékik az útat a Bráhinával való egyesülésre. „Jól van, 
megmutatom néktek", mondja Buddha s hosszan leírja az 
araiiátságot. ,,Εζ az az út", fejezi be szavait. 

Látjuk tehát, hogy három különböző irányban indultunk 
el s ugyanahhoz az eredményhez jutottunk mindannyiszor: 
nem élet, nem örök élet után vágyódik a buddhista. Imé, az 
istenek örökéletűek, mégis irigylik az arahátotl A világtól, 
az élet bármily formájától való örök megszabadulás: az 
örök elmúlás a buddhista legmagasabb vágya. A nirvána sem 
jelenthet tehát valaminő öröklétet, valaminő túlvilági bol-
dog állapotot: egyesegyedül csak szabadulást az élettől, 
az újjászületés kínjaitól, borzalmaitól! 

IV. 
Megtaláltuk az igazi fényt — bár kerülő útakon indul-

tunk is feléje — melynek világánál a buddhista szent köny-
veknek nirvánáról szóló részeit a nirvánáról hű képet adó 
rendszeres egészbe foglalhatjuk és a keresztyén hitnek az 
örökéletről szóló tanával szembeállíthatjuk. 

Buddha már a szent fa alatti elmélkedésében eljut a 
nirvána tiszta fogalmára. De fél, hogy tanait a földies gon-
dolkozásba és örömökbe merült embertársai nem fogják meg-
érteni. „Ez a dolog rájuk nézve nagyon is nehezen fölfogható 
lesz: mindennek nyugalomra térése, minden földinek elha-
gyása, a kívánság elnyomása, a vágyakozás megszűnése, a 
vég, a nirvána."2) 

') L. Ehys Davids fordításában: rDiaIogues of the Buddha" I. 
298—320 11. 

Majjhima Nikáya I. k. 167. 1.: Mahhá Yagga I. 6. (Lefordította Mhijs 
Davids „Dialogues . . .") 
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Buddha az első tanítványainak : az öt szerzetesnek tar-
tott beszédében figyelmezteti őket koruk két túlzására. Az 
egyik véglet az, hogy egyesek egészen átadják magukat az 
örömöknek, élvezeteknek, kiváltképpen az érzékiségnek, a 
a másik véglet pedig az önsanyargatás. Ü e kettő közt lévő 
középútat hirdeti: „Szerzetesek! van egy középút, mely ezt 
a két túlzást kikerüli . . ., egy út, mely fölnyitja a szemeket 
és megvilágosítja az értelmet, mely az elme nyugalmához, 
a magasabb bölcseséghez, a teljes megvilágosodáshoz, a 
nirvánához vezet."1) 

Imé, már a fa alatti elmélkedésében is a nirvánát mint 
•véget említi. Ez kizárja azt, hogy a nirvánába menetel az 
örök élet kezdetét jelentse. Az első tanítványokhoz intézett 
beszéd, melyben a nirvánát — többek közt — az elme nyugal-
mában látja, még világosabban kifejezi a nirvánának eszme-
beli jelentését. Csak a mozgás élet, a nyugalom elmúlás, halál! 

A nirvána eme nyugalomszerű állapotáról győznek meg 
bennünket Buddhának ama szavai is, melyeket egy elhúnyt 
s nirvánába költöző tanítványáról mond: „A test széttört, a 
képzelet kialudt, az érzések mind eltűntek: a különböző 
alakulatok meglelték nyugalmukat . . ."*) Buddhának egyik 
önéletét kiontó tanítványa holttesténél mondott szavai még 
inkább meggyőznek bennünket arról, hogy a nirvánának nem 
tulajdoníthatunk helyi értelmet, csak eszmeit: „A nemes 
Godhika szelleme sehol se talált helyet: a nirvánába ment be."3) 

De Buddhának egyik mondása sem vet olyan élénk 
világosságot a buddhista gondolkozásra s a nirvána értelmére, 
mint a buddhista iratokban oly gyakran előforduló ú. n. 
,,lámpás hasonlat." Ezt nemcsak a nirvánára, hanem az 
egész emberi életre alkalmazzák. 

Az Indiában használatos mécses igen egyszerű szerke-
zetű: érc, vagy cserép bögrébe olajat öntenek, abba gyapot 
kanócot mártanak.4) Az emberi élet hasonló az ilyen mécses 
lángjához. A mint az egyik mécses égő kanócával gyújtják 
meg a másikat, éppúgy származik az egyik életből a másik. 
A két láng nem ugyanaz, de egyik láng nélkül a másik se 
lenne. S a mint olaj nélkül nem lenne láng, éppúgy bűnök 
nélkül nem lenne egyéni létünk! Ha nincs olaj a mécsesben, 
kialszik; de nem azonnal, hanem csak akkor, ha az az olaj 

') u ο. I. 6. 
2) Az ötödik Nikáyá-ba tartozó Uddna VIII. 9. 
s) Windisch: „Buddha und Mára" 113 I. L. a harmadik nagy, ú. n. 

Sanyutta Nikdyd-ban I. k. 120 I. Ennek több he lyén találunk hasonló meg-
jegyzést . Ugyanez mondatik Vakkali-ról. III. k. 123. 1. L. még ugyancsak 
III. k. 5 3 64. 11. 

4) Nálunk is találkozunk még i lyenfajta világító eszközökkel. Az „örök-
mécsek" i lyenfélék. 
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is elég, amit a kanóc magába szívott. Azután már hiába 
próbálgatjuk: nem gyujtliatjuk meg többé! Épígy fogy el a 
tökéletes ember is apránkint. Utoljára nem marad belőle 
semmisem az újjászületéshez. Látjuk még közöttünk járni-
kelni, de létének oka már megszűnt. Azután végkép elalszik, 
mint a kiszáradt mécses lángja s nem születik többé újra! 
„Mintha az olajmécses égne, de senkise öntené tele időről-időre 
és nem gondoskodnék új bélről: a régi égő anyag elfogyna 
s mivel újat nem tettek hozzá, a lámpa tápláló anyag hijján 
kialudnék. Éppígy abban, ki állhatatosan megmarad a földi 
lét kötelékeinek múlandóságáról szerzett meggyőződésében, 
a földi élet utáni szomj megszűnik . . ,"1) 

A kialvást jelentő nirvána értelme nem lehet immár 
kétes előttünk. A míg bűnös vágyak, indulatok, érzelmek 
lakoznak bennünk, addig élünk. Mikor azok már megszűntek 
bennünk s a tökéletesség állapotát még e földön elértük: a 
nirvánaba mentünk, még élhetünk, éppúgy mint a mécs 
sem alszik ki addig; míg a kanócába íölszivódott olajban 
tart; mikor azonban az ís elhasználódik, a láng : az élet 
halálunk pillanatában utolsót lobban, azután végkép kialszik. 
„Szívük ment a jövő élet utáni vágytól; létük oka szét 
van rombolva, újabb beteges vágyakozás nem támad bennük; 
ők, a bölcsek kialusznak, mint a lámpás."2) S erre kell a 
hangsúlyt helyeznünk: miként a kiszáradt mécses sem 
gyújtható meg újra, úgy a nirvánába jutott ember élete, 
vándorlása is végkép befejeződik halála pillanatában.3) 

A buddhizmusban sokkal mélyebb vonatkozásban is 
találkozunk a tűzzel ős a tűz kialvásával. A buddhista kép-
zelet szerint az egész világ tűz. Tűz fogja fölemészteni is.4) 
Az egész világ lángtenger, melyben mindannyiunk léte egy-
egy láng. „Szemünk tűzben ég . . . a vágy, a gyűlölség, az 
elvakultság tüze gyújtotta lángra; a születés, kor, halál, fáj-
dalom, panaszok, szenvedések, bánat, kételkedés tüze égeti."5) 

Ézzel az izzó lángtengerrel szemben áll a „kialvás": a 
nirvána. Ide vágyakozik a tűztől: a léttől és annak szenve-
déseitől irtózó ember. S ide is ér, ha szívében az életkedv, 
a rosszindulat és a tudatlanság hármas tüze kialszik.6) Ezzel 
a három tűzzel együtt kialszanak, megszűnnek az emberi 

') Sanyutta Nikáya II. k. 86. I. 
2) Batana Suttá 14. v. id. R h y s Davids: Buddhism 111. 1. 
') V. ö. a Dhammapadának már idézett 126. versével: „többen újra-

születnek mint emberek, . . , m i g az arahátok teljesen megsemmisülnek.'1 

4) L. Sanyutta Nikáya I. k. 133. 1. 
5) Mahá Vagga (a Buddha nirvánába menetelét követő események 

elbeszélése) I. 2 ! . 
') Buddhavansa (a Gotamát megelőző 24 Buddhának s a buddhizmus 

megalkotójának rövid életrajza) II. 12. 
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szellemnek azok a tulajdonságai (a trishna = szomj, az 
upádána = megragadás, a klesa = kivánkozás), melyek 
halála alkalmával egy új individuum csírái lennének, melybe 
azután előbbi karmája (összes eddigi jó és rossz cseleketeinek 
foglalata) átvitetnék.1) 

Abba a szívbe, melyben a bűnös gondolatok és érzések, 
a harag, a kívánságok, a szenvedélyek ós szenvedések tüze 
kialszik, az örök béke és nyugalom : a nirvána költözik. Mint 
a nemes szűz, Kisá Gotamí mondja a városukba érkező 
daliás szép férfiúnak, Bodisat-nak: „Ha az életkedv tüze 
elhamvad: béke költözik helyébe; ha a gyűlölség ós csalódás 
tüze elhamvad: béke költözik helyére ; ha az elmének büsz-
keségből, kegyetlenségből s minden más bűnből származó 
gondjai megszűnnek: béke költözik helyükre".2) A Dham-
mapada 134. verse is ilyenformát mond: „Ha megőrzöd 
magad oly csöndesnek, mint egy eltört gong (trombita féle), 
elérted a nirvánát . . ." 

Minden buddhista ez után a béke után vágyódik. Ebben 
az élet nehézségei, küzdelmei, reményei, kétségei mind, mind 
örökkétartó békébe mennek át. A buddhisták előtt a szellemi 
megvilágosodottságnak ez az allapota a legfőbb boldogság: 
„Nincs a kívánsághoz hasonló tűz, nincs a gyűlölséghez 
hasonló bűn, nincs a testhez hasonló nyomorúság, nincs a 
békéhez hasonló boldogság. Éhség a legsúlyosabb betegség, 
az újjáalakulások a legnehezebb szenvedések: mindezt tudni, 
amint valóban van: a nirvána, a legfőbb boldogság."3) Ezt 
jobbnak, kívánatosabbnak tar t ják, mint bármit e földön. 
Minden szenvedés elveszti rá juk nézve hatalmát, ha a meg-
világosodottságnak s az azzal járó örök bekének ezt a boldog 
állapotát: a nirvánát elérték! 

A buddhista iratok több helye tanúskodik arról, hogy 
a nirvána erényes élet útján már itt e földön elérhető. így 
Miiinda király ama kérdésére: „van-e olyan hely, melyen 
állva s életét helyesen elrendezve, az ember megvalósíthatja 
a nirvánát?" Nágasena, Buddha kiváló nőtanítványa azt 
válaszolja: „óh király, az erény az a hely, mert ha az erény 
alapján áll az ember és óvatosan vigyáz — akár a szkíták 
avagy görögök, akár a kínaiak vagy tatárok földjén, akár 
Alexandriában vagy Nikumbában, akár Benaresben vagy 
Kosaiában, akár Kasmírban vagy Gandhárában, akár a hegy 
tetején avagy a legmagasabb mennyben, szóval — bárhol 
legyen is, az, ki jól rendezte be életét, eléri a nirvánát."4) 

») L. bővebben Rhys Davids: B u d d h i s m 101. és 113. 11. 
2) L. Kisá Gotamí és Bodisat beszélgetését Rhys Davids „Buddhis t 

Birth Stories" c. fordításában 7 9 - 8 0 11. 
3) Dhammapoda 202—203. v. 
4) Questions of King Milinda II. k. 2 0 2 - 2 0 4 11. 
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A nirvánába jutás megköveteli ugyan a világ örömeiről 
való lemondást, a földi élet örömeitől való megválást,1) de 
a földi élettől való elszakadást nem! Ε mellett tanúskodik 
a Buddhavansá-nafc. az a néhány verse is, melyet Fausböll 
a második Pitaka utolsó csoportjába (a vegyes Nikáyá-ba) 
tartozó Játaka cimű népmonda-gyüjtemény páli szövegű 
kiadásához írt magyarázataiban idéz.2) Ezeknek a verseknek 
az az okoskodás az alapja, hogy ha létezik egy pozitívum, 
a negatívumának is léteznie kell; ha meleg van, hidegnek 
is kell lennie, stb. Az ellentétek: a pozitívumok és negatí-
vumok eme sorozatában a léttel nem a nirvánát találjuk 
szembeállítva, hanem a nem létet. A nirvána a három 
tűznek: az életkedv, a gyűlölség és a tudatlanság tüzének 
ellentéte gyanánt szerepel. A nirvána nem az élet kioltását 
jelenti tehát, hanem a földi szenvedélyek hármas tüzének 
elhamvadását. 

Erről tanúskodik az ősi eredetű Dhammapada több 
verse is : „Éljünk boldogan, gyűlölségtől menten a gyűlöl-
ködés közepette. A gyűlölködő emberek közt éljünk rossz-
indulattól szabadon! Éljünk boldogan, szenvedésektől menten 
a fájdalom közepette. A beteg szívű emberek közt lakozzunk 
elégedetlenségtől szabadon! Éljünk boldogan, gondoktól men-
ten a gondtól terheltek közt. Az erős gondoktól gyötört 
emberek közt legyünk fölindulás nélkül!" (197—199 v.) 

Mindezekből is világosan áll előttünk, hogy a nirvána 
nem jelenthet mást, mint az ember gondolatvilágának, 
lelkületének tartós békéjét, szenvedésektől örökre ment 
állapotát, mely a szenvedélyek tüzének kioltása és a földi 
élet vágyainak, gondjainak legyőzése, elnyomása, egy szóval 
erényes élet által már itt, e földön elérhető?) De csak úgy 
érhetjük el, ha kívánságainkat, vágyainkat, önmagunk szere-
tetét teljesen elnyomjuk: „A kívánságoknak necsak egy 

') L. a Dhammapada 75. versét. Álta lában a korai buddhista iratok 
át vannak hatva attól a gondolattól — m e l y meg lehet, magátó l Gotamától 
származik —, hogy a n irvána elérése az é let foglalatosságai v a g y a családi 
élet közepette bár nem lehetetlen, de végte lenül nehéz! 

') Játaka Text 14. 1. 
s) A nirvánának ezt az értelmét találjuk az északi buddhisták szankrit. 

tibeti, a v a g y kínai nye lvű szentkönyveiben is. A Saddharma Pundariká-nak 
Burnouf által készített s „Lotus de la bonne Loi" c. fordításában is a nirvána 
hasonló értelmét találjuk. (1. 404 1.) A Foueeaux francia fordításában meg-
jelent szanszkrit nyelvű Laiita Vistara több he lyén (106, 236, 262, 290, 340, 
364—368, 391) előfordul a nirvána szó, de egyetlenegyszer s e m jelenti a 
megsemmisülést . A nirvána szó tibeti fordítása hosszú mondat, me lye t Burnouf 
„Introduction ä l'histoire du Bouddhisme indien" c. művében így fordít le : 
„olyannak az állapota, ki a szenvedésektől megszabadult." (1. 19. 1.) Beal-nek 
a kínai buddhizmusról írt k iváló művében (Catena of Buddhist Scriptures 
from the Chinese) is a nirvánának ilyen meghatározását találjuk : „a szen-
vedések közt nincs n i r v á n a ; a nirvánában n incs szenvedés." (1. 174. 1.) 
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fáját, hanem egész erdejét vágd ki, mert a vágyakból támad 
a veszedelem; míg ha tövestül kivágtátok a kívánságok 
erdejét, elértétek a nirvánát . . . Irtsátok ki magatokból az 
önmagatok iránti szeretetet, mint ősszel a lótuszt letöritek 
kezetekkel. A béke útjának szenteljétek egyedül maga-
tokat . . . l t l) Ha a nirvánát el akar juk érni, ki kell dobnunk 
csolnakunkból minden terhet. „Szenvedélytől és gyűlölségtől 
menten érhetjük csak el a nirvánát." (u. a, 369. v.) 

A nirvána mindeme körülírásaiban a legkisebb célzást 
sem találunk arra vonatkozólag, mintha a nirvána valami 
túlvilági élet helye volna. A nirvána tehát egyesegyedül 
érzelem- és gondolatvilágunknak bizonyos emelkedett s még 
földi életünkben elérhető állapotát jelenti. Ebben a tekintet-
ben hasonló a hivő keresztyén lélek ama boldog állapotához, 
amikor az a 130. dicséret szavaival elmondhatja magáról: 
„Érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lesz." 
Az Isten országát erényes életével már itt e földön meg-
valósító keresztyén lélek és a nirvánát elért buddhista álla-
pota közti hasonlóságra Bhys Davids is rámutat : „Az ember 
bensőjében élő Isten országa, az értelmünket átható béke a 
legközelebbi analógia a buddhista nirvánával, a mit a nyugati 
gondolkozásban ismerek."2) 

Kovács Ödön is észreveszi ezt a rokonságát, de az meg 
is téveszti! „Im, ez a Buddha nirvánája! . . . Teljes meg-
semmisültségről itt szó sem lehet; szellemi léte nemhogy 
elveszett volna, hanem megvilágosodott, még pedig már e 
földi életben; mondhatnók: „még α testben él, csakhogy 
nem e világból való."3) Az újtestamentum eme szavai csak-
ugyan találóan jellemzik a nirvánába jutó embert. Csak az 
a baj, hogy Kovács Ö. itt nem tud, pedig meg kellene állni! 
Azt a következtetést vonja le, hogy „a nirvána, melybe Buddha 
még életében eljutott, nem lehet a puszta semmi, hanem egy, 
a megvilágosultság ós szentség elérése után következő pozitív, 
Szellemileg boldog lét hazája,"4) 

Nem csak Kovács Ö. esik abba a tévedésbe, mintha a budd-
hizmus is tanítaná — a keresztyénséghez hasonlóan — a hal-
hatatlanságot. Maga Max Müller is. A Dhammapada 21. versét 
így fordítja: „A szemlélődés a halhatatlanság útja." Ez a 
tévedés Beal tanár egyik kínai fordításában (The Romantic 
Legend of Sakya Buddha5) is megismétlődik. De Bhys Davids 

') Dhammapada 283. é s 285. v. 
2) Lectures on the orig in and growth of religion . . . 31 1. 
s) L. Ján. 17 u - i « ; R ó m . 8 
4) Vallásbölcsészet . . . I. k. 123 1. L. a 129 lapon is . 
5) A szanszkrit n y e l v ű „A nagy lemondásró l szóló k ö n y v " — K. u. IV. 

században készült s legendákkal teleszőtt — kínai fordításának rövidített angol 
fordítása. 
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rámutat, hogy „ez a kifejezés »megnyitni az embernek a 
halhatatlanság kapuját« teljesen buddhista ellenes és alkal-
masint az ambróziát, nektárt jelentő amata szó félreértésé-
ből származott. Ez a szó a nirvánára alkalmazott név, mint 
amely az isteneket is fölülmúló bölcseknek mennyei itala; 
sohsem jelenti azt, hogy halhatatlanság, nyelvtanilag sem 
lehet semmiképpen ez az értelme." 

De ettől eltekintve, hogyan lehetne örökéletről, hal-
hatatlanságról beszélnünk egy olyan vallásnál, mely az örök 
élet két elengedhetetlen princípiumát: Istent és a lelket 
nem ismeri?! Még ha a buddhista képzelet szerint Henne is 
túlvilág, méltán kérdhetjük: mi élne ott az elhunyt és többé 
újra nem születő emberből ?! St. Hilaire-rel kérdhetjük mi 
is : „Ha Buddha sohse választotta el a lelket a testtől, hogyan 
kívánhatjuk, hogy a lelket belemerítse az Isten szellemébe, 
melyet éppoly kevéssé ismer, mint amazt?"1) 

Mint Bhys Davids mondja, vannak idők, mikor „a theo-
lógiai torzsalkodások, a metafizikai vitatkozások elvesztik 
érdekességüket, értéküket, mikor az emberek — több vagy 
kevesebb szerencsével — megkísérlik a legfőbb j ó t : a sum-
mám bonum-ot az önmaguk kultiválásának különféle rend-
szerei útján megtalálni. Ilyenkor az istenek elvesztik tekin-
télyüket, vagy egészen ki is hagyatnak a számításból."2) Ilyen 
idő volt a buddhizmus keletkezésének a kora is. Igy keresi 
a buddhizmus is a legfőbb jót Isten nélkül I3) 

A buddhizmus a Comte féle pozitivizmushoz, avagy az 
újabban előtérbe nyomuló agnoszticizmushoz hasonlóan sem 
Istent, sem lelket nem ismer.4) St. Hilaire szerint is „lehe-
tetlen csak egyetlenegy buddhista szöveget is idézni, hol a 
test és lélek legegyszerűbb, legközönségesebb megkülönböz-
tetése foglaltatnék."5) A buddhizmus tana nem egyéb, mint 
szigorú materializmus; erkölcstana sem egyéb, mint az 
újabbkori bölcsészetben annyira előtérbe nyomuló független 
morál. Mint a materiálisztikus világfölfogás, a buddhizmus 
sem ismer örök életet, halhatatlanságot. Ezért olyan vigasz-
talan és sötét az egész buddhizmus! 

Ezt a kétségbeejtő sötétségét nem jellemezhetjük talán 

*) Avert issement sur le Nirvana . . . 7. 1. 
') Hibbert Lectures 1881. 30 1. 
®) Az istenhitnek általában sokkal halványabb és e lmosódottabb képe 

él a keleti népek gondolatvilágában, mint nyugaton. Igy a kinai val lásokban 
is alig akadunk az istenhit nyomára. A közel harmadfélszáz mil l ió hivőt 
számláló konfucsidnusoh éppúgy nevezhetők atheistáknak, mint Lao-Tseu 
h o m á l y o s tanainak követői, a taoistdk. 

*) Buddha eme Isten- é s lélek nélküli tanításának gyökerei vissza-
nyúlnak a Kapila alapította ú. n. Sánkhya bölcsészeti iskolába. Isten az δ 
tanításukban n e m létezik, a lélekről meg egyszerűen hallgatnak. 

s) i. m. 6 1. 
Theol Szaklap. VI ér i . 18 
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jobban, mint Spence Hardy szavaival. „Buddha rendszere 
lehangoló, örömnélküli, elszomorító, lélekgyötrő. Azt mondja, 
nem vagyok valóság; nincs lelkem. Azt mondja, nincs 
tiszta boldogság, nincs az örömnek teljessége, nincs teljes, 
háborítatlan béke, bármily alakban éljünk is a legmaga-
sabbtól a legalacsonyabbig s bármily világban! Azt mondja, 
miriádszor millió kort élhetek és ezeknek a koroknak egyi-
kében se, még azok valamelyikének egy részében sem 
szabadulhatok meg jövőm gondjaitól mindaddig, míg az ön-
tudatnélküli állapotot el nem érem. Hogy ezt a „tökéle-
tességet" elérhessem, el kell fordulnom mindattól, ami kedves, 
vagy szeretetreméltó, tanulságos vagy fölemelő. Azt mondja 
szakadatlanul ismétlődő szavakkal, a tengerpartokon megtörő 
hullámok szünetnólkiili mormogásához hasonlóan, hogy míg 
csak élek, szomorúságnak, állhatatlanságnak és valótlanság-
nak az áldozata leszek s mégsem szűnhetem meg létezni 
sem most, sem még számtalan korszakon át, mivel a nirvá-
nát csak egy magasabb Buddha idejében érhetem el. Nyomo-
rúságomban egy mindentudó és mindenható barát rokon-
szenvéért esedezem . . . De e helyett csak kigúnyolnak . . . 
Azt mondják: nézzek Buddhára — ki pedig már megszűnt 
létezni; nézzek Dharmá-ra. (Buddha törvényére), mely sohsem 
volt valami élő valóság; nézzek a Sanghá-ra (a buddhista 
szerzetesek testületére), melynek tagjai léteznek ugyan, de 
hozzám hasonlóan a szomorúság és bűn részesei."1) 

A földi élet gyötrelmei, szenvedései közepette a remény-
nek csak halvány sugara csillanhat meg a buddhista előtt. 
Legföljebb azt remélheti, hogy következő születése alkalmával 
talán kissé tűrhetőbb alakban fog újraszületni. Azt azonban 
már csak igen kevesen remélhetik, hogy megfeszített törek-
véssel — ha ebben az életben nem is, legalább a kővetkező-
ben — szét tudják majd tépni azt a láncot, mely az élet és 
halál kerekéhez kötözi őket. Ezért fél annyira a buddhista az 
élettől! Ezért nem más az élete, mint csupa borzalom, amit 
semmise tud elűzni 1 A lélekvándorlás fantoma teszi ilyenné! 

Mi más a keresztyén élete, melyet az örökélet remény-
sége ragyog be! A buddhisták a megsemmisülést óhajtják, 
mert gyűlölik az életet s egyedül az mentheti meg őket az 
újjászületések borzalmaitól: mi ellenben szeretjük az életet 
8 megvetjük a megsemmisülést! Mint St. Hilaire mondja, 
„a keresztyénség egyik legszebb győzelme az, hogy az élet 
jóságának tudatával eltöltött lelkeket emlékezteti arra, hogy 
van ezen a léten túl egy másik is, melyre örömmel gondol-
hat az ember, mert örökkétartó"'1) Hogy lehet a buddhisták 

») Legends and Theeries of the Buddhis t s 2 1 7 - 2 1 8 11. 
') i. m. Η 1. 
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és a keresztyének végcélját: a nirvánát s az örökéletet egy-
más mellé állítani ?! Nem lehet a kettőt összehasonlítani, 
csak szembeállítani! Nincs köztük semmi más hasonlóság, 
egyedül az, hogy mindkettőben a bűn és bűnhődés, az erények 
és a boldogság közt fölbonthatatlan összefüggés van. Külön-
ben két merőben ellenkező világ ez! 

* 

Gotama fényt, gazdagságot, családját, mindenét elhagyva 
megtalálta a nyugalmat, mit annyira keresett. Az tette őt 
igazi Buddhává, hogy a nyugalomra, békére vezető útat 
másoknak is megmutatta, arra másokat is hívott. Szavára 
milliók és milliók indultak útnak s keresik a nyugalmat ő 
nála, a törvényében és szerzetes rendjében. 

Jézus is nyugalmat igér nekünk: „Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, kik megfáradtatok s megterheltettetek és én 
megnyugosztlak titeket" (Mt. 11 28). S hirdessenek bármit a 
buddhizmust a keresztyénség fölé helyező Seydel,Inman, Lillie, 
Carus, Edmunds, Zimmermann, stb. és ha nem egyenként 
s nem öt-tíz évenként, hanem seregestől jönnek is a sárga 
ruhás lámák a párizsi Guimet múzeumba és Európa más 
világvárosaibais buddhista istentiszteleteket tartani s ha ezrével 
tódulnak is azokra a buddhizmusban egyedül saját romok-
ban heverő hitüket: az Isten- és a túlvilági élet tagadását 
látók: mi akkor is Jézus, nem pedig Buddha nyugalma után 
vágyódunk! Buddha nyugodalma a lassú halál, az örök meg-
semmisülés nyugalma: Krisztus nyugodalma az örök élet 
nyugalma. Egyedül ez vigasztalhat meg bennünket az élet 
bárminő csapásai, szenvedései közepette. Egyedül ez ad erőt 
a halál félelmét is legyőzni magunkban! 

Nézzük csak mily vigasztalanul áll még a hivő budd-
hista is a halállal szemben s mily bátran néz az igazi keresz-
tyén lélek a halál szemébe! Élénk világot vet erre a következő 
buddhista történet. 

Egy fiatal nőnek, Kiságotamí-n&k gyermeke született. 
Az első volt, hozzá még fiú is: nagyon szerette. Mikor már 
járni kezdett, hirtelen meghalt. A fiatal nő holt gyermekét 
keblére ölelve házról-házra vitte s kérdezte mindenütt: nem 
tudnának-e orvosságot adni a számára? Mikor a szomszédok 
látták, így szóltak: „Bolond ez a fiatal nő, hogy holt gyer-
mekét hordozza?" De egy bölcs ember, látva, hogy a nő 
nem érti még a halál törvényét, igy szólt hozzá: „Édes 
leányom, ón magam nem adhatok orvosságot, de ismerek egy 
doktort, az majd ad: Buddhának hívják, menj el hozzá." 
Kiságotamí elment Buddhához és kérdezte tőle, tud-e valami 
orvosságot, ami jó lenne a fiának ? Buddha azt felelte, tud 
néhányat. „Egy marék mustármag szükséges hozzá, de olyan 

18* 
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házból, hol még sem fiú, sem férj, sem szülő, sem szolga nem 
halt meg soha!" A nő elment több házba, magával víve holt 
gyermekét. Az első helyen is szívesen nyújtották néki a 
marék mustármagot, de a mikor azt kérdezte, halt-e már 
meg valaki a házban? azt felelték: „Hogy kérdezhetsz ilyet? 
Az élők kevesen vannak, de a holtak sokan." Azután más 
házakba ment, de egyik helyen azt mondták: meghalt a 
fiunk; a másik helyen meghalt a szülőnk ós így tovább . . . 
Egyetlenegy házat sem talált, hol senkise halt volna meg. 
Elkezdett gondolkozni: nem ón vagyok hát az egyedüli, ki 
gyermekem elvesztettem. Már nem érzett olyan szeretetet 
gyermeke iránt. A holttestet az erdőben hagyta s visszatért 
Buddhához. Az azt kérdezte tőle: talált-e mustárt ? Nem 
találtam, válaszolta, mert a falubeliek azt mondták: „Az élők 
kevesen vannak, a holtak sokaq!" Buddha azt mondta 
néki: „Látod, azt hitted, egyedül te vesztetted el fiad. A 
halálnak az a törvénye, hogy az élő teremtések közt nincs 
állandóság."1) 

A buddhista fölfogás reménytelenségét, a halállal szem-
ben való tehetetlenségét igen híven tükrözi vissza ez a vég-
telenül szomorú, szívhez szóló kis történet. Micsoda szomorú 
vigasztalás az a legdrágább kincsét: első gyermekét elvesztő 
nőnek s bármely anyának, hogy másnak a gyermekei is meg-
halnak! Buddha nem tud más vigaszt nyújtani, nem tud 
többet mondani. Vájjon megvigasztalhatja-é a halállal vívódót 
és halálos ágya mellett álló szeretteit az, hogy mindenkinek 
meg kell halnia?! 

Milyen másképpen hangzanak Jézus szavai: „Én vagyok 
a föltámadás és az élet, aki én bennem hiszen, ha meghal is 
él." (Ján. 11 25.) Milyen könnyű ennek tudatában az igazi 
keresztyén léleknek meghalni! Tudja, hogy a hálál csak ajtó 
a mulandó földi lót ós az örökkótartó túlvilági elet közt. 
Tudja, hogy csak teste pusztul el: lelke örökké megmarad! 
Tudja, hogy a mikor testi szemei elhomályosulnak, lelki 
szemei megnyílnak. S övéinek fájdalmát is megtöri, elvisel-
hetővé teszi a túlvilági viszontlátás reménye. 

Erre a halál fölött is győzedelmeskedő nyugalomra van 
szükségünk! Erre a nyugalomra vágytak azok is, kiknek 
porai ott hamvadnak a kerepesi temetőben. Ezért nem való 
az a Nirvánát ábrázoló sírkő a többi közé! Mit keres az 
„élők1* közt az a „holt"? Mit hirdeti ott az örök élet jelkepei 
közt komoran az örök halált ? ! 

(Budapest.) Dr. Kováts J. István. 

') Max Müller : „Lectures on the Science of Religion" 145—146 11. 
(rövidítve) 




