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Szegedi Mónika

atomizmus a buddhista filozófiában

Az indiai filozófiai-vallási hagyományban a lélek és az anyag természetéről, realitá-
sáról, illetve az anyag és a tudat viszonyáról szóló gondolkodás központi szereppel 
bír. A buddhizmus számos vonásában közös a többi ind szellemi irányzattal, de 
leghangsúlyosabb tanítása: a mulandóság és éntelenség (inszubsztancialitás) téte-
le markánsan elkülöníti azoktól. A buddhista skolasztikusok a szövegek tanúsága 
szerint komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy ezt a szemléletet megőrizve olyan 
elméleteket dolgozzanak ki, amelyek magyarázatot adnak az emberi tudat műkö-
désére, az érzékelés mikéntjére, s ezek testi, sőt mi több: etikai feltételeire is rá-
világítanak. A máig meghatározó jelentőségű abhidharma hagyomány szövegeiből 
sajátos anyagmodell rajzolódik ki, amely kapcsolatot teremt a fizikai tárgyak, az 
emberi test és a sorsot meghatározó, erkölcsi töltetű cselekvés, a karma között. Az 
alábbiakban e kérdéskör egyik különös elemét, az atom-koncepciót mutatom be.1 

A tapasztalatban adott anyagi létezők redukcionista magyarázatának két fő típu-
sa oszthatatlan elemi testek, illetve testetlen minőségek kombinációjaként értelme-
zi a tárgyakat. Furcsamód a buddhizmus atomizmusának értelmezése e keretben a 
legkevésbé sem tekinthető tisztázottnak. Olyan problémakörről van ugyanis szó, 
amelynek kutatása számos okból kifolyólag viszonylag lassan halad. Ha a forrás-
szövegek gondos elemzésével megismerhető buddhista atom-modellt a fent jelzett 
koncepciók tárházában el akarjuk helyezni, látni fogjuk, hogy ez egy heterogén 
elképzelés – aminek oka a buddhizmus általános szemléletmódjában rejlik.

A szellemi háttér

A buddhizmus eredetileg terápiás módszer, melynek célja az emberi szenvedés eny-
hítése. E folyamatban kulcsszerepet kap a tapasztalatok értelmezése, az „én és a 
világ” valóságos viszonyainak megismerése, adekvát leírása. Ez az intellektualista 
attitűd teret nyit az elméletalkotásnak, a fogalmi, logikai rendszerezésnek és vi-
táknak.2 Az i. e. 3. századtól kimutatható a buddhista irányzatok doktrinális diffe-

1 Az elmélet eredetéről, a hozzá kapcsolódó kérdésekről, az atom-modell korai és kortárs recepciójáról, 
valamint az ind és a görög filozófiai hagyományban fellelhető párhuzamairól a tanulmány készülő, 
második részében lesz szó. A kutatásban nyújtott sokrétű segítségéért köszönettel tartozom Ruzsa 
Ferencnek. A szanszkrit nyelvű kifejezéseket a kiejtés szerinti magyaros átírásban adom meg, az ösz-
szefüggő szövegidézetekben a tudományos (mellékjeles) írásmódot alkalmazom.

2 A buddhista filozófiai irányzatokról lásd Ruzsa Ferenc: „A legnagyobb buddhista filozófusok”. In Szi-
lágyi Zsolt – Hidas Gergely (szerk.): Buddhizmus. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság–l’Har-
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renciálódása. A jelentős nem-buddhista fi lozófi ai iskolák, pl. a szánkhja, vaisésika, 
njája, jóga is ezekben az évszázadokban formálódnak rendszerezett elméletekké. 
A töredékesen, ám különböző nyelveken fennmaradt anyag, a terminológia kultu-
rális kontextusba ágyazottsága, a belső inkoherenciák és egyéb tényezők miatt sok 
értelmezési nehézséggel szembesülünk.

Az abhidharma kifejezés a buddhizmus rendszerelvű fi lozófi ájára utal, melynek 
különösen a lételméleti és ismeretelméleti része jelentős, fókuszában az empirikus 
ismeretek elemzése, a tapasztalati elemek (dharma) csoportosítása, rendszerbe fog-
lalása, a tudati működés és az oksági viszonyok bemutatása áll. Az abhidharma mint 
önálló exegetikai hagyomány legkésőbb az i. e. 3. században kialakult. Az atomiz-
must az észak-indiai, szanszkrit nyelven író ábhidharmikák dolgozták ki.

A forrásszöveg

A szanszkrit nyelvű fi lozófi ai hagyomány eredeti szövegeiből sok elveszett, egy 
részük pedig csak kínai, tibeti vagy egyéb keleti nyelvű fordításban maradt fenn. 
Úgy tűnik, hogy az anyag atomosságának koncepciója a szarvásztiváda iskola köz-
vetítésével jelenik meg a buddhista fi lozófi a terében, és az abhidharma-irodalom-
ban kerül tárgyalásra. Ez a nagy hatású ortodox irányzat Északnyugat-Indiában 
működött, minden bizonnyal kapcsolatba került a baktriai görögséggel, s így tő-
lük is inspirációt nyerhetett skolasztikus elméletei kidolgozásához. Feltehetőleg a 
szarvásztivádán belül a kásmíri vaibhásika iskola volt a leginkább realista szemléletű. 
Az irányzat névadó, fő irata a Mahá-vibhásá (Nagy Exegézis vagy Kommentárok nagy 
gyűjteménye) volt. Ebben a műben több helyütt felbukkan az atomosság kérdése, 
mégpedig a pillanatnyiság-elv, a négy főelem és a kozmogónia kontextusában.3 
A korai buddhizmust konzervatívabb módon őrző déli buddhista théraváda viszont 
lényegében hallgat erről a kérdésről. Párhuzamosan a nem-buddhista ind irányza-
tokban is megjelenik az atom eszméje. 

Az atomosság különféle vonatkozásait a – többnyire csak kínai nyelven – ránk 
maradt abhidharma-szövegek nem egységes teóriaként és nem is egy adott szöveg-
helyen mutatják be, hanem szétszórtan, különféle témák kapcsán, hol az érvelés 
részeként, hol csak érintőlegesen, mintegy illusztrációként látunk egy-egy kérdést, 
felvetést, állítást, amelynek gondolatilag vagy explicit módon is köze van az ato-
mizmushoz.

A buddhista bölcselet mára kanonizálódott, fundamentális műve az Abhidhar-
ma-kósa (AK), Az abhidharma enciklopédiája a 4–5. században keletkezhetett. Szerző-

mattan, 2013, 79–93. Az abhidharma metafi zikáról: Szegedi Mónika: „A rendszeres buddhista fi lo-
zófi a”. Uo., 59–78.

3 Karl H. Potter et al. (szerk.): Encyclopaedia of Indian Philosophies VII� Abhidharma Buddhism to 150 A�D�, 
Delhi, Motilal Banarsidass, 1996, 110–119, 126–127, 511–568.
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jének az iskolaalapító filozófust, Vaszubandhut tartják.4 A mű a buddhizmus egyik 
legfontosabb filozófiai szövege. Alaprétege a vaibhásika iskola álláspontját tükrözi, 
a kommentár magyarázza és kritika alá is veti azt. Foglalkozik az anyagi létezők 
– mint tapasztalati források – természetrajzával, így az atomelmélettel is. Ennek 
releváns részletei szolgáltak elsődleges forrásul a kutatásaimhoz.5 Vaszubandhu, 
illetve kommentátorai minden jel szerint megpróbálták ellentmondásmentesen 
összedolgozni az elmélet külön-gyökerű elemeit. Ez bizonyos szempontból sike-
res kísérletnek bizonyult, noha számos tisztázatlan kérdés merül fel vele kapcsolat-
ban. Mindazonáltal az atom-teória elfogadottá vált, és formálisan integrálódott a 
skolasztikus anyag-leírásba.

Az anyagelmélet

Axiomatikus keretek

A következőkben foglalható össze az érett buddhizmus anyagszemléletét megha-
tározó általános elméleti keret, vagyis a buddhista szemléletmód legfőbb tézisei:

(1) A személyek és dolgok „éntelensége”, „üressége” (anátmatá, súnjatá): általá-
nos inszubsztancialitás. Eszerint nincs önálló, valódi, állandó lényege a személyek-
nek és dolgoknak.6 Minden, amit csak tapasztalunk, más dolgoktól való függésben 
keletkezik, áll fenn és pusztul el (pratítja-szamutpáda). Üres – mert híján van min-
denféle végső, reális esszenciának.

(2) Mulandóság (anitjatá): minden, ami keletkezett, elmúlik. Ennek szigorú al-
kalmazása a pillanatnyiság-elv: A dolgok nem folytonos létűek, hanem pillanatról 
pillanatra keletkeznek és megszűnnek. Folytonosságuk csupán a hétköznapi észle-
lésben mutatkozó látszat, amelyet az egymásra következő lét-pillanatok hasonlósá-
ga alapoz meg; ez utóbbi pedig okok és feltételek bonyolult rendszeréből adódik.

4 Röviden lásd pl. Jonathan C. Gold: „Vasubandhu”. In Edward n. Zalta (szerk.): The Stanford Ency-
clopedia of Philosophy, Spring 2017 Edition, plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/vasubandhu/ 
(2019. 04. 23.)

5 A szanszkrit szöveg atomizmus szempontjából fontos részleteit (egy részüket magyar fordításban is) 
közzéteszem a https://elte.academia.edu/SzegediMónika oldalon. A teljes szöveg elérhető a Bibli-
otheca Polyglotta, Thesaurus literaturae Buddhicae (2015–) négynyelvű kiadásában. A szanszkrit, 
tibeti (Derge), két kínai (Zhēndì [= Paramārtha] és Xuánzàng), valamint a töredékes ujgur szöveg 
(Stockholm MS, i. sz. 900 k.) preparálása és feltöltése a harmadik fejezetnél tart: www2.hf.uio.no/
polyglotta/index.php?page=volume&vid=511. (2019. 04. 23.) Angol fordítása: leo M. Pruden: Ab-
hidharmakośabhāṣyam of Vasubandhu� Translated into French by Louis de La Vallée Poussin� English Version 
by — 4 vols, Berkeley CA, Asian Humanities Press, 1988–1990. A verses alapszövegre (káriká) az AKK, 
míg a kommentárra (bhásja) az AKBh rövidítéssel hivatkozom.

6 AKBh 6.14cd: „Minden dolog általános jegye: üresség és éntelenség.” (sāmānya∙lakṣaṇaṁ […] śū-
nyatânātmate sarva-dharmāṇām)
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E két elv együttesen megfogalmazható úgy is, hogy minden, ami létezik, az fo-
lyamat, szukcesszió – nem pedig önálló szubsztancia. Történés – nem pedig dolog.

(3) nincs mozgás (gati-abháva): A pillanatnyiságból fakadó tézis. A folytonos 
mozgás látszólagos. A cselekvést kísérő gesztusok vizuálisan az alakzat kategóriá-
jába tartoznak.

(4) Ciklicitás: a kozmogóniai folyamat is ciklikus, az egyén is újraszületik halála 
után (punar-bhava).

(5) Tett-következmény (karma): univerzális világtörvény. Minden erkölcsi 
szempontból minősíthető, szándékos cselekvés olyan oksági láncolatot indít el, 
amelynek eredőjeként sajátos következmények háramlanak a cselekvő személyre: 
bűnért szenvedés, jótettért boldogság lesz osztályrésze, de nem feltétlenül ebben 
az életben.

Az anyag természete

A buddhista kozmológia elsősorban szoteriológiai célokat szolgál, s ezzel összhang-
ban metafi zikája a világot mint szubjektíve meghatározott tapasztalati tényezők 
összességét írja le. Az archaikus mitologémák (pl. poklok) e szemlélet jegyében 
integrálódnak a kozmosz leírásába, ami pedig az egyén etikai szempontból megha-
tározott egzisztenciális állapotainak rendszerévé értelmeződik át. A kozmológiai 
kérdések etikai implikációihoz hasonlóan a buddhista anyagszemléletnek, így az 
atomizmusnak is doktrinális gyökerei vannak, amelyek a benső tapasztalat rend-
szeres megfi gyelésének metafi zikai kiterjesztése révén hajtanak ki az észak-nyugat 
indiai soknyelvű kultúra talaján. Az elméletet a buddhai tanok értelmezésével a 
buddhista skolasztika dolgozta ki, a ránk maradt szövegek tanúsága szerint hosszas 
viták után nyerte el azt a formáját, amelyet ismertetek. 

A fi zikai jelenségek vonatkozásában az ind vallási irányzatok számára elsődlege-
sen az volt érdekes, hogy az anyagi világ leírása hogyan illeszkedik a személyes lélek 
létének bizonyításába, illetve tagadásába. A buddhista fi lozófusokat azonban nem 
az örökkévalóság, hanem az aktuális ember érdekli: a szenvedés okai és a cselekvés 
erkölcsi hatásai. Az embert komplex létezőként, testi mivoltában vizsgálják, s nem 
redukálják pusztán pszichés folyamatokra, érzetadatok és szándékok halmazára, 
vagy valós és téves eszmék szubsztrátumára. A formát öltött anyag eredendően eb-
ből a szempontból fontos számukra. Fogalmilag sem válik el tisztán az emberi test, 
a forma (mint struktúra), az anyag, a látható forma (szín és alak), illetve a testi léte-
ző (bármilyen fi nom, még a fi zikai realitásokhoz kötődő tapasztalat) jelentésköre. 
Ezeket fi lozófi ai kontextusban mind ugyanaz a szó, a szanszkrit rúpa jelöli. 

Az abhidharma-iskolák exegétái az anyag primér formájának a négy főelemet 
(mahá-bhúta) tekintik. A tradicionális megnevezés (föld-víz-tűz-szél) itt radikálisan 
új értelmet nyer: a négy elem nem fordul elő önmagában, és közvetlenül nem is 
észlelhetők. nem részecskék, hanem az anyag alapvető minőségei, amelyek elvá-
laszthatatlanok önnön funkcióiktól: A föld: szilárd – ezért funkciója az, hogy tart, 
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támaszt. A víz: nedves – kohéziót biztosít, összetart. A tűz: „heves” (azaz hője van) 
– érlel, kiteljesít. (Az érés mindenfajta fejlődést, átalakulást magába foglal, a gyü-
mölcs megérésétől a gyermek felnövekvésén keresztül a szellemi megtisztulásig.)  
A szél: mozgó – mozgat, kiterjeszt, gyarapít. 

Az anyag másodlagos formája (bhautika; upádája-rúpa) e négy főelemből szerve-
ződik, pontosabban ezek okozzák azt.7 E származtatott anyagnak finom és durva 
állapota ismeretes: 

(1) Az öt érzék-erő (indrija) anyaga finom, áttetsző, fényszerű (praszáda), mert a 
négy főelem kiegyensúlyozott arányban alkotja. Ez az öt: a látó, halló, szagló, ízlelő 
és tapintó képesség. Ezek – mint nevük is mutatja – nem testrészek, nem szervek, 
hanem finom képességek, erők, fakultások, amelyek egyénileg változó adottságo-
kat, erősebb vagy gyengébb érzékelési készségeket alkotnak. Az érzék-erők finom 
anyaga a fizikai test bizonyos helyein, a szervekben, testrészekben (szem, fül, orr, 
nyelv, bőr, illetve a test egésze) halmozódik fel, helyezkedik el sajátos alakzatban.8

(2) Az anyag durva formája pedig az, amit hétköznapi módon tapasztalni va-
gyunk képesek, azaz az öt érzék-erőnek megfelelő érzéktárgyak: látvány/látható 
forma (rúpa), hang (sabda), szag (gandha), íz (rasza) és a testérzékleti tárgyak/ta-
pinthatók (szprastavja). Utóbbi nem csupán a szűk értelemben vett tapintás tárgya-
it jelenti (kemény, sima stb.), hanem ide tartozik a súly- és hőérzet, az éhség és a 
szomjúság is.

 Fontos vonása az elméletnek az is, hogy az érzékelés szintjén megjelenő minősé-
geket a négy főelem különféle arányú kombinációinak tekintik. A főelemek pedig, 
mint láttuk, nem szubsztanciális létezők, hanem hatások, funkciók. 

A szarvásztiváda abhidharma rendszere a tapasztalati létezők (dharma) hetvenöt 
kategóriáját különbözteti meg. Ebből tizenegy kategória képviseli az anyagot: az 
öt érzékelőerő és az öt érzéktárgy mellett az anyagi forma tizenegyedik osztálya a 
karmikus továbbhatást hordozó úgynevezett látens anyagi forma (avidnyapti-rúpa), 
melyet szintén a négy főelem okoz, ennyiben minősül anyaginak.

Minden anyagi létező jellemzője, hogy „akadályos” (szapratigha), azaz áthatol-
hatatlan, rezisztens; tehát térfoglaló, azaz kiterjedése van. Másfelől pedig romló, 
pusztuló, változást elszenvedő, fizikailag „sebezhető” (rúpjaté).9

Mindezen ismérvei az anyagi létezőknek egy további tézissel egészülnek ki az 
érett skolasztika idejére: „A legeslegapróbb anyag-csomósodást nevezzük atom-
nak, aminél kisebb nem ismerhető meg.”10

7 AKK II.65ab: bhūtāni ... hetuḥ bhautikasya pañca∙dhā�
8 AKBh 1.35.
9 AKBh 1.13. Az utóbbi az emberi testről szóló korai buddhai tanítás implikációja lehet. A romló test 

koncepciójáról lásd: Körtvélyesi Tibor: „Ötből áll az ember. listákba szedett fogalmak a páli ká-
nonban”. Vallástudományi Szemle, 7 (2011)/1, 42–67. 

10 AKBh 2.22: sarva-sūkṣmo hi rūpa-saṃghātaḥ paramāṇur ity ucyate, yato nâlpataro vijñāyeta� 
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Atomelmélet

A „kvantumos” szemlélet

A mulandóság és éntelenség buddhai tanítása a kommentátorok kezén szigorú 
pillanatnyiság-elvvé és szubsztanciaellenes szemléletté formálódott, amely szem-
bekerült a hétköznapi, tárgyi világ állandóságának tapasztalatával és magyaráza-
tának igényével. Az ellentmondások áthidalására több elméleti modell is született. 
A fent ismertetett axiomatikus tézisek fényében részben érthető, részben megle-
pő az anyag atomosságát feltételezni. A tapasztalati világ „atomisztikus” vagy in-
kább „kvantumos” szemlélete cseppet sem idegen a buddhista felfogástól, a dolgok 
szubsztanciális, korpuszkuláris, „statikus” leírása azonban igen. Amennyiben a lé-
tezést létpillanatok sorozataként értelmezzük, a tárgyi világ, a testi lét minimális 
egységeinek modellje ezzel harmonizál. Ugyanakkor a létezők önálló, maradandó 
lényeg nélküli mivoltának gondolata ellentétes valamiféle állandó elemi részecske 
tételezésével. nem csoda hát, hogy az atomista ind iskolák között a buddhista meg-
oldás egyedülálló lesz, ám számos nehézséget is felvet ez a teória.

Az Abhidharma-kósa (AK) szövegéből rekonstruálható egy többé-kevésbé kohe-
rens atomelmélet,11 amely az érzékeléselmélethez kapcsolódik közvetlenül, illetve 
általában a fi lozófi ai antropológia kérdésköréhez.

Az abhidharma atomizmusának kerete az oszthatatlan elemek általános tételezé-
se a lét különböző tényezőire vonatkozóan. Az AK-ban elsődlegesen reprezentált 
vaibhásika iskola szerint minden dolognak van végső, tovább nem osztható elemi 
egysége, „határa” (parjanta): „Az anyagi formából elvonatkoztatható (rúpa apacsíja-
mána) végső egység az atom, az idő végső egysége a pillanat, a szó végső egysége a 
szótag.”12

(1) Az anyagi dolgok esetében: a „legkisebb részecske” (paramánu), nagyjából a 
mi fogalmaink szerinti atom megfelelője. Az „atom”-nak fordított szanszkrit szó, a 
paramánu etimológiailag a parama és az anu szavak összetételéből jött létre, és jelen-
tése ’legkisebb parány’, ’végső parány’.

(2) Az idő és a gondolati-tudati dolgok esetében a pillanat (ksana) a tovább nem 
osztható, legkisebb időegység. Tartamát így határozza meg az Abhidharma-kósa: 
„Amíg – minden feltétel megléte esetén – egy sajátság (dharma) létrejön, illetve 
amíg egy mozgó sajátság egyik atomról a másik atomra átjut. Az ábhidharmikák azt 
mondják, hogy amíg egy erős ember csettint, 65 pillanat telik el.”13 Ez a meghatá-

11 Eddig napvilágot látott értelmezései több ponton homályosak, fordításai pontatlanok. Álláspontom 
szerint az atom és konstituenseinek viszonyát tévesen értelmezik a kutatók, ami részben a koncepció 
bonyolult mivoltából eredhet, másrészt egy korai kommentárra és a kínai fordítások sajátságaira ve-
zethető vissza. A problémát bemutatom a tanulmány második részében.

12 AKBh 3.85bc: rūpasyâpacīyamānasya paryantaḥ paramâṇuḥ; kālasya paryantaḥ kṣaṇo, nāmnaḥ paryan-
to ‚kṣaraṁ.

13 AKBh 3.85bc: kṣaṇasya punaḥ kiṃ pramāṇam? samagreṣu pratyayeṣu yāvatā dharmasyâtma-lābhaḥ, 
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rozás összekapcsolja az anyag és az idő fogalmait. Eszerint a hatásterjedést, vagyis 
a buddhista szemléletben oly fontos oksági folyamatokat is ilyen „kvantumos” jel-
legűnek tételezik.

(3) A nyelv esetében a szótag (vagy betű, aksara). Az ind írások ún. abugida szó-
tagírások, ahol a szótagot a mássalhangzók hordozzák, a magánhangzókat mellék-
jelek jelölik, így a betű alapértelmezésben egyúttal szótag is. E jellegzetességből 
természetszerűleg adódik a szótag mint minimum meghatározása. Az abhidharma 
így indokolja a nyelvi alapegység tételezésének szükségességét: „Mivel minden a 
név által különül el, a név legkisebb egységét is meg kell adni.”14

A dolgok végső egységeinek tételezése a mulandóság tapasztalatából levezetett 
pillanatnyiság-tan következménye, ám tapasztalatilag nem verifikálható elméleti 
feltevés. A logikai kényszeren túl a koncepció kialakulásában (illetve a valószínűsít-
hető görög minta alkalmazásában) szerepe lehetett annak, hogy az idővel és gondo-
lati folyamatokkal kapcsolatban van egy naiv, intuitív meggyőződése az embernek 
(egy pillanatnyi idő, egy felvillanó gondolat). Továbbá az ind kultúrában korán ki-
alakult a hangtan és a nyelvészet tudománya, mely komoly tekintélyre tett szert, és 
befolyásolta a filozófiai gondolkodást is.

Az atom három megközelítése

Az Abhidharma-kósa három aspektusban mutatja be az atomot, s ezek első pillantás-
ra függetlennek látszanak. 

(A) A legkisebb fizikai mértékegységként, amely egyúttal az anyagi dolgok leg-
kisebb, tovább nem osztható alapegysége. (AK 3.85–86., 2.22.)

(B) A fizikai testek alkotójaként, rezisztens, de térbelileg oszthatatlan, pontsze-
rű anyagi entitásként, amely a legkisebb létezhető anyagdarab. (AK 1.13., 1.43–44., 
2.22.)

(C) Elemi anyagi funkciók, érzékelhető minőségek és érzékelőképességek 
együtteseként. (AK 2.22.)

Amennyiben az atomnak abból a közismert felfogásából indulunk ki, miszerint 
az oszthatatlanság a legfőbb ismérve, fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon a budd-
hista skolasztikusok által feltételezett végső anyagi egységre alkalmazható-e ez a 
definíció. Vajon az atom oszthatatlan-e? Alább, a (B) és (C) aspektus elemzésénél 
látni fogjuk, hogy a kérdést pontosítani kell: 

– Vannak-e az atomnak pozicionálisan, térbelileg elkülöníthető részei?
– Összetett-e keletkezése szempontjából, avagy egyetlen ok létesíti; esetleg ke-

letkezetlen, örök entitás? 
– Összetett-e az atom minősége szempontjából, avagy homogén objektum?

gacchan vā dharmo yāvatā paramāṇoḥ paramāṇv-antaraṃ gacchati. balavat-puruṣācchaṭa-mātreṇa pañ-
caṣaṣṭiḥ kṣaṇā atikrāmantîty ābhidhārmikāḥ.

14 AKBh 3.85bc: nāmnā ca sarveṣāṁ vyavasthānam, atas tasyâpi paryanto vaktavyaḥ.
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(A) Az atom mint mérték
Az atom naiv, fi zikai leírását a hétköznapi tapasztalatból kiindulva kapjuk. Eszerint 
az atom: mértékegység, mégpedig a legkisebb. Az AK kozmológiai fejezete az anya-
gi létezők kiterjedéséről („mérhetőségéről”) szólva egy standard listát ismertet: 

„Ez az atommal (paramánu) kezdődő [lista] hetesével növekvőként értendő. 
Hét atom egy parány (anu), hét parány egy vas-porszem, abból hét egy víz-por-
szem, abból hét egy nyúl-porszem, abból hét egy birka-porszem, abból hét egy bi-
ka-porszem, abból hét egy napfény-porszem, abból hét egy tetűserke. [Következő] 
az ‘abból-lett’, ami tetűt jelent. Hét tetű egy árpaszem, hét árpaszem egy ujjperc. 
Három [ujj]perc egy ujj, … huszonnégy ujjperc egy könyök; négy könyök egy öl; 
ötszáz öl egy ’kiáltás’ [krósa: hallótávolság]; nyolc ‘kiáltás’ egy járóföld [ jódzsana].”15

Eszerint a legkisebb anyagi részecske vagy fi zikai tárgy, s egyúttal az anyagi dol-
gok legkisebb „mértéke” az atom. Ebből hét összekapcsolódik oly módon, hogy 
egy atomot hat másik vesz körül a hat égtáj felől (észak, kelet, dél, nyugat, zenit és 
nadír). Az így adódó részecske a mértékegységek skáláján a második, az úgyneve-
zett „parány”. Ennek az összetett anyagszerkezetnek az elrendezéséből adódóan a 
„tömege” ugyan hétszerese a szinguláris atoménak, ám a lineáris kiterjedése, avagy 
átmérője annak csak háromszorosa. 

A továbbiakban a mértékegységek jelölésére anyag-, állat- és növényneveket so-
rolnak a kommentátorok. Úgy tűnik, ezek nem szimbolikus elnevezések, hanem ta-
pasztalati egységek. A váltószám itt is hét (lineárisan tehát három) az egyes lépések 
között. A ‘porszem’ (radzsasz ) az apró, alig vagy magában egyáltalán nem látható 
dolog kifejezésére szolgál, ahogyan magyar megfelelője is. A napfény-porszem a 
résen besütő napsugárban látható porszemekre utal; ez hagyományos példája az 
ind természetfi lozófi ai szövegeknek. Kifejezi azt, hogy bizonyos természeti léte-
zők csak speciális körülmények között észlelhetők. A kommentárok szerint a nyúl-, 
juh- és bika-porszem nevezetű részecskék mérete rendre az adott állat szőrvastag-
ságának felel meg. Vagyis akkora átmérőjű „porszemeket” kell itt elgondolnunk, 
amilyen vastag pl. a nyúlszőr. A lista végén pedig az általánosan ismert emberi mér-
tékeket találjuk (mint hüvelyk, könyök), változó szorzókkal. 16

látható, hogy a lista naiv-archaikus tapasztalati elemeket kombinál az atom spe-
kulatív úton kikövetkeztetett koncepciójával. A paraszti kultúrában a gabonaszem, 
a tetű, a napfényben táncoló porszemek mind kézenfekvő példái-mértékei az igen 
apró dolgoknak. Az állati gyapjút szövésre-fonásra is használó ember pedig bizo-
nyára jól meg tudta különböztetni a különféle szőrszálakat a vastagságuk szerint.

látható ebben a szövegrészben, hogy az atom-fogalmat mint jól ismertet hasz-
nálja a szerző.

15 AKBh 3.85d–3.88a.
16 Ezekből visszaszámolva azt kapjuk, hogy az atomnyi méret hozzávetőlegesen egy tízezred milliméter 

(0,1 µm) lenne, ami nagyjából ezerszerese az atomok ma ismert méretének.
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(B) A legkisebb anyagdarab
Az atom-koncepciónak van egy másik, természetfilozófiai aspektusa is. A különbö-
ző iskolák között egyetértés van abban, hogy ha létezik az anyagnak végső alapegy-
sége, az „részek nélküli” (niravajava).17 Ugyanakkor több szöveghelyből indirekt 
módon következik, hogy úgy vélik, az atom fizikai értelemben nem osztható ugyan 
részekre, de kiterjedése van (mint láttuk, a mérete is megadható); mégsem jelöl-
hetők ki rajta irányok, nincs eleje-hátulja, fölső-alsó része. Továbbá minden atom 
egyforma: sem nagyságra, sem alakra nem különböznek. (A fizikai oszthatatlanság 
tekintetében hasonló a modell a démokritoszi atoméhoz, ám attól eltérően nincs 
különböző mérete és alakja a különböző anyagfajták atomjainak.) 

Arra, hogy az atomnak kiterjedtséget tulajdonítanak, abból következtethetünk, 
hogy a fent látott anyag-meghatározásban foglalt rezisztencia fogalmat alkalmaz-
zák a szinguláris atomra is. A karma elemzése során ezt olvashatjuk: „Bármi, ami 
az áthatolhatatlan anyag[ot jellemzi], az szükségszerűen megvan az atomban.”18 
Vagyis mindaz, ami sajátsága az áthatolhatatlan anyagnak, az feltétlenül megvan 
az atomban is. Következésképpen az anyagi létező minden ismérve igaz az elemi 
egységeire is; az anyagi minőségek, így az anyag rezisztens mivolta is, atomi szinten 
van meg benne, nem az atomcsoportok vagy magasabb struktúrák szintjén kelet-
keznek, emergeálnak ezek a minőségek.19

Míg a tapasztalati méretek nyilvánvaló, kézzelfogható, szemmel látható nagyság-
rendűek, addig az atom végtelenül apró, térbeli részek nélküli, vagyis kiterjedése a 
mi szemléletünk szerint nulla lenne. A buddhista skolasztikusok azonban nem ma-
tematikai, hanem filozófiai értelemben tételezik az atomot, nem a „nulla” felől épí-
tik fel, terjesztik ki, hanem a durva, hétköznapi anyag egyre finomabb felosztásával 
jutnak el egy elvi határig, amely tapasztalaton túli (alatti), vagyis empirikusan nem 
számszerűsíthető. A térbeli irányok mentén fizikailag feloszthatatlan, de ez nem ek-
vivalens azzal, hogy kiterjedés nélküli volna. Egyszerűen „a legkisebb”, nem pedig 
„semekkora”. nem nulla, nem semmi, hanem a „legkisebb valamekkora”. 

Az anyag atomossága tehát azt jelenti, hogy az atom (a „legkisebb parány”) az 
anyagi dolgok elképzelhető legkisebb egysége; analízisük elvi határa. A szingulá-
ris atom közvetlenül nem tapasztalható, „nem lehet rámutatni”, nem észlelhető.20  

17 AKBh 1.43d: „Az atomoknak nincsenek részeik” (nir∙avayavāś ca paramâṇavaḥ).
18 AKBh 4.3: yac câpi kiṁcit sa-pratighaṁ rūpam asti, tad avaśyaṁ paramāṇau vidyate.
19 A szöveg megőrizte az ezzel kapcsolatos vita nyomát, lásd AKBh 1.13. Az az elv, hogy a szingulárisan 

nem észlelhető dolgok észlelhető volumenű halmazokká állnak össze, más témakörökben is megje-
lenik, például: „A formabirodalomban [a finom anyagi létsíkon] … időzők ruhája külön-külön nem 
mérhető [nincs súlya], viszont együttvéve igen” (AKBh 1.10).

20 AKBh 3.100ab: „noha az atom nem érzékelhető, az [atomok] együttese (samasta) igen, mint ahogyan 
hatást is így keltenek…, és a szem s a többi is [csak így kelt hatást]. A hályogos szeműek is a hajkupacot 
látják, de egyetlen hajszálat nem – az atomhoz hasonlóan.” paramâṇv-atīndriyatve ‚pi samastānāṁ 
pratyakṣatvaṁ, yathā teṣāṁ kāryârambhakatvaṁ; cakṣurâdīnāṁ ca taimirikāṇāṁ ca vikīrṇa-keśôpalabd-
hiḥ. teṣāṁ paramâṇuvad ekaḥ keśo ‚tîndriyaḥ. Vö. Sāṁkhya-kārikā 6: „Az érzéken túli dolgok analógiás 
következtetéssel igazolhatók” (sāmānyatas tu dr̥ṣṭād atîndriyāṇām prasiddhir anumānāt).
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A legkisebb észlelhető anyagi egység legalább hét atomból áll, ez a „parány” (anu), 
amely atom-társulás (paramánu-szangháta), s amelyet már térbeli irányokkal rendel-
kezőnek tekintenek.

Itt tehát az atom geometriai, kvantitatív leírásával van dolgunk: oszthatatlan, 
részek nélküli, de rezisztens anyagdarab, amelyből a nagyobb, már érzékelhető 
anyagi struktúrák felépülnek. 

Felvetődik ezzel kapcsolatban egy komoly probléma: Ha az atomok térbeli irány 
nélküliek, akkor hogyan alkotnak kiterjedt anyagtömegeket (szthúla-rúpa) struktu-
rális értelemben? Hogyan tudnak összekapcsolódni? Érintkeznek-e vagy sem? Azaz 
geometriai értelemben hogyan írható le kiterjedt testté szerveződésük? A probléma 
összefügg a rész és egész viszonyára vonatkozó spekulációkkal is.

A részek nélküli kiterjedt dolog ellentmondásaival kapcsolatban forrásszövegeink-
ből a következő gondolatmenet bontakozik ki:21

(1) Tegyük fel, hogy az atomok érintkeznek. Ennek az lenne a következménye, 
hogy a dolgok nem különülnének el egymástól, összekeverednének. Ugyanis: 

(1a) Ha érintkeznek, vajon teljes mivoltukban érintik egymást? – Ha így volna, 
akkor minden atom ugyanab ban a térrészben lenne. Ahol az egyik atom érinti a 
középső atomot (az egy-plusz-hatos atomcsoportot tekintve), pontosan ugyanott 
érintené a többi is, vagyis minden dolog atomnyi lenne csak, sőt az egész univer-
zum egyetlen pontba omlana össze. Pedig tapasztalatból tudjuk, hogy a dolgok 
elkülönülnek. Például amikor felkel a nap, a tárgyak keleti oldalát megvilágítja, a 
másik árnyékban marad. Vagy ha megérintem a falat, nem érintem egyidejűleg a 
másik oldalát is. Az egy pontba omlás nem kívánt következményétől éppen az ato-
mok rezisztens mivolta óv meg: hiába pontszerűek, ha kemények.

(1b) Avagy érintkeznek, de egy-egy (különböző) oldaluknál érintik egymást? 
– Ha volnának különböző oldalaik, akkor ebből következően térbeli részeik is 
lennének. Ez pedig ellentmond az atom defi níciójában foglalt oszthatatlanságnak. 
Továbbá, ha közvetlenül érintkezhetnének az atomok, akkor két különálló tárgyat 
összeérintve a felszínüket alkotó atomok is közvetlenül érintkeznének, s ott össze-
forrnának a tárgyak, nem lehetne szétválasztani őket, például a kéz a kőhöz tapad-
na, amikor ráüt.22

(2) Tehát nem érintkeznek. Ebben az esetben mi van közöttük?
(2a) Üres tér. Ez további nehézségeket idéz fel az áthatolhatatlansággal kap-

csolatban, például átlátszóak lennének a dolgok. De ezt a nehézséget elhárítja, ha 
olyan kis rés van az atomok között, amibe egy atom sem fér be. Még fény sem lehet 

21 A következő érvek-ellenérvek: AKBh 1.43–44 alapján.
22 „A két kéz között a szél összenyomódik, abból lesz a hang” – mondja egy kortárs tibeti kommentár. 

lharampa Gedun Th archin: Gateway to Abhidharma� Illuminating the Treasure of Knowledge [Lha-rams-pa 
Dge-’dun Mthar-phyin: Chos-mngon blo-gter rab-gsal], Taipei, The Corporate Body of the Buddha Educa-
tional Foundation, 2007, 45–50. 
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köztük, mert azt szintén anyagi jellegűnek tételezik. Ilyen minden kicsinél kisebb 
üres térrész veszi körül őket, így közvetve érintkeznek.

(2b) Az atomok nem érintik egymást, de nincs is köztük üres térrész. Érintkezés 
helyett valójában térköz nélküli szomszédosságról van szó.23 – A szerző-kommen-
tátor ezt a megoldást fogadja el doktrinálisan helyesnek. Úgy véli, ezzel kiküszö-
bölhető az a nem kívánt következmény, hogy az atomot részekkel rendelkezőnek 
tekintsük. A forrásszövegben látható, hogy ez az ötlet, a „szomszédosság” nem az 
atomok esetében merül fel elsődlegesen, hanem az érzék-erők és tárgyaik kapcso-
latát illetően – ami persze összefügg az anyagi dolgok, s így az atomok érintkezésé-
nek problémájával.24 A dolgok elrendezésének ez a módja az úgynevezett juxtapo-
zíció. Az atomok között nincs rés, nincs üres tér, de nem is érintkeznek egymással.

(3) Miért nem esnek szét a dolgok, ha az atomok nem érintkeznek, s így nem 
tapadnak össze? – A szél elem tartja össze őket.25

A „szomszédosság” kevés ahhoz, hogy a dolgok egyben maradjanak, ahhoz a 
szél elem is kell e felfogás szerint. A szél mint alkotó energia alapvető jelentőségű 
az ind világképben: a ciklikus kozmogóniai folyamat során az új világ keletkezé-
se a karma-szél mozgásával veszi kezdetét. A karma eredeti értelme: ‘munka’, ‘cse-
lekvés’, ‘rítus’. Filozófiai és vallási értelemben az egyéni sors mint a korábbi tettek 
következménye, illetve egyetemes oksági összefüggésrendszer. A buddhista szöve-
gekben a szél a karma szimbolikus kifejezése. A karma pedig az oksági folyamatokat 
nevezi meg, mégpedig az emberi cselekvés erkölcsi aspektusában. Az a rendszer, 
amelybe az atomelmélet illeszkedik, eredetileg nem természetfilozófia, hanem eti-
kai antropológia és kozmológia, ezért itt az anyagi világ dolgai, beleértve az ember 
testét és környezetét is, sajátosan motivált cselekedetek nyomán, a tettek etikai kö-
vetkezményeként jönnek létre és nyerik el adott jellegüket. Ugyanakkor ezek az 
oksági törvényszerűségek azt is jelentik, hogy a dolgok mindaddig nem esnek szét, 
amíg az egyben maradásukhoz szükséges körülmények fennállnak.26

(C) Az atom mint funkcionális egység
Az oksági összefüggések átvezetnek az atom összetettségével kapcsolatos kérdés 
egy további aspektusához, amely az atom funkcionális, kvalitatív leírását adja.  
A buddhista szemlélet szerint az atom, mint minden anyagi és tudati létező, nem 
öröktől fogva létezik, hanem keletkezik, mégpedig okok és feltételek hatásaként jön 
létre, több tényező eredményezi összetevődését. Az ilyen entitásokat összetettnek 
(szanszkrita) tekinti a buddhista elemtan. Az atom tehát oszthatatlan, de összetett!

23 nirantara-utpatti (tibeti ’dab-chags-par ’byung-ba): közvetlenség, felszínhez-érintkezés, juxtapozíció. 
24 AKBh 1.43: „Hogyan értendő tehát […] eme szomszédosság? – Éppenséggel úgy, hogy ezeknek [a 

három érzéknek és tárgyaiknak] a közvetlensége az, hogy nincsen köztük semmi.”
25 AKBh 1.43cd. Mindez talán összefügg az életszél (prána) ősi ind elképzelésével. Ami él: egyben ma-

rad. Ami él: lélegzik; a hulla előbb-utóbb szétesik.
26 Például az ember feje általában a nyakán van, de egy gyilkos elválaszthatja tőle. Ezt a kérdést, vagyis 

hogy hogyan mennek végbe az efféle tettek, például egy anyagyilkosság, éppen az atomosság elméle-
tének felhasználásával elemzi az AKBh 4.103.
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Mint az anyag általános jellemzésénél láttuk, az anyag primér formája a négy 
főelem: a föld, a víz, a tűz és a szél. Ezek okozzák a másodlagos anyagi jelenségeket: 
egyfelől az öt érzék-erő (látó, halló, szagló, ízlelő és tapintó képesség) fi nom anya-
gát, másfelől a nekik megfelelő, durva anyagú öt érzéktárgyat: a színt, a hangot, a 
szagot, az ízt, a tapinthatót.

Mindezek a másodlagos formák atomosak, mégpedig oly módon, hogy a négy 
főelem együtt „hordoz” egy atomot, azaz a főelemek négyes csoportja a szubsztrá-
tuma (ásraja) minden egyes atomnak27 s így az atomoknak általában. Ez a megfogal-
mazás azonban pontatlan, mert azt sugallja, hogy a négy főelem valamiféle állandó 
entitás, amikhez az atom valahogyan kapcsolódik. De nem erről van szó, a viszony 
ennél bonyolultabb, mint alább látni fogjuk.

Az atomokból képződnek tehát a másodlagos anyagi formák, azaz a fi nom anya-
gú érzék-erők és a durva fi zikai érzéktárgyak. Az atom ily módon az anyag két szint-
je között tételeződik ebben a rendszerben. A főelemek nem közvetlenül építik fel a 
fi zikai dolgokat, és nem is előzik meg időben az atomot, mint általában ok az oko-
zatot. A négy elem egyidejű egymással és az adott atommal. A szarvásztiváda elmélet 
egyik sajátsága, hogy megengedi az ok és okozat egyidejűségét.

Az atomok tehát nem keletkezetlen, örök dolgok, hanem többtényezős folyamat 
eredőjeként állnak elő – s mint minden, ami keletkezett, idővel meg is szűnnek, 
azaz mulandók.28 Az ilyen okozott, származtatott létezők a buddhista szemléletben 
összetettnek minősülnek, az atom ebben az értelemben, konceptuálisan felbontha-
tó, azaz létesítő és anyagi okai szerint elemezhető.

A fentiekkel szorosan összefügg az atom minőségeinek kérdése. noha az anyagi 
dolgok végső, elemi egységeként tételezett entitás fi zikailag, térbelileg nem osztha-
tó fel, ugyanakkor azonban elemezhető minőségei szempontjából. Az atom kelet-
kezésének anyagi okai a főelemek, s így az atom mindazokat a minőségeket hordoz-
za, amelyek az őt generáló folyamatban jelen vannak. A főelemek és a tapasztalható 
minőségek összefüggését az AK 2.22 mutatja be; e séma értelmezése sok fejtörést 
okozott a kutatóknak. A kommentár a verssel összhangban kifejti a kérdést, a budd-
hista atomelmélet lényegét.

Az atomokban minimum nyolc összetevő (dravja) van: a négy főelem (föld, víz, 
tűz, szél), valamint a négy tartós érzetminőség: szín, szag, íz és tapintható. A holt 
anyag atomjai önmagukban ilyen nyolc-összetevősek (asta-dravjaka). A négy főele-
men kívül tehát a négy „néma” érzetminőség is megvan minden egyes atomban.

Ha egy tárgy valami módon hangot ad, például két kő összekoccan, akkor e 
nyolchoz kilencedikként a hang társul, mint atom-alkotó. Ha viszont az eleven test 
egy atomját tekintjük, abban kilencedik a testérzék-dravja (vagyis a tapintás képes-

27 AKBh 1.13: „Az árnyékost és a többi színt alkotó atomok mindegyike a saját négyes főelem-csoport-
ján nyugszik.” Továbbá AKBh 1.10: „Ahogyan nem fogadjuk el, hogy egy szín-atom anyagi oka két 
főelem-négyes legyen, ez ugyanúgy nem fogadható el a dob és a kéz találkozásából született hang 
esetében sem.” 

28 AKBh 3.100ab: „Ily módon a világok legapróbb részecskéi is megszűnnek.” 
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sége mint atomalkotó). Amennyiben egy testrészünk hangot ad, például tapsolunk, 
akkor a taps hangjának okaként tételezett atom tízkomponensű: a nyolc állandó 
összetevőn kívül a hang-dravja és a testérzék-dravja is szerepet játszik. A többi érzék 
esetében a nyolc állandó alkotón kívül az adott érzékelőképesség a kilencedik, ti-
zedik a testérzék-dravja – ugyanis egyedi érző funkciója mellett minden érzékünk 
tapint is, pl. a szemgolyónkon is érezzük a nyomást. Ha ez a részünk hangot ad, 
akkor a hang-dravja társul e tízhez, s így tizenegy összetevő alkotja az adott atomot 
(például amikor a nyelvünkkel csettintünk, vagy hangosan szívjuk be orrunkon a 
levegőt).29

Összegezve a lehetséges kombinációkat:
Az atom legalább nyolc szubatomi összetevőből áll: 1. föld 2. víz 3. tűz 4. szél + 

5. szín 6. szag 7. íz 8. tapintható.
A test atomjai (tehát például a tenyerünk egy atomja) kilenckomponensűek: a 

fenti nyolc + 9. testérzék.
A többi érzék-erő minden atomja tíz összetevőjű: a fenti kilenc + 10. az adott 

érzékre jellemző képesség (pl. a látó-erő atomja: 4 főelem + 4 érzet + 1 testérzék + 
1 látóérzék).

Ha fentiek bármelyike hangot ad, eggyel több komponensű lesz az adott atom, 
hiszen hozzáadódik a hang-dravja� Tehát a „hangos” atomoknál az élettelen kilenc, 
az eleven tíz, az érzékszervi tizenegy dravjából áll.

Összesen tehát tizennégyféle esszenciális anyagi összetevővel számolnak az ato-
mok alkotóiként: az öt érzetminőség, az öt érzékelő képesség, plusz a négy főelem. 
Ezek különféle kombinációi mint komplex okok létesítik a különféle atomokat; mi-
nimum 8, maximum 11 van jelen közülük egy adott atomban, és szükségszerűen 
együtt járnak az említett kombinációk keretein belül. Az érzékelhető, „jelenségsze-
rű” anyagot ezek egyidejűleg fennálló, koefficiens kompozíciója alkotja.

Ezt a 14 féle atomalkotót a szanszkrit dravja szó jelöli. Más ind filozófiai szöve-
gekben, különösen a vaisésika iskola terminológiájában ez szakkifejezés a (tartós) 
szubsztanciára, kifejezetten szembeállítva a minőséggel, mozgással és relációval, 
melyeknek hordozója. Itt, a buddhista kontextusban, ahol nem tételeznek fel ma-
radandó entitásokat, a dravja jelentése egyszerűen ‘dolog’, ‘konstituens’. Az AKBh 
2.22. szakasza világosan kifejti, hogy a dravja egyfelől mint szubsztrátum (ásraja): 
a négy főelem; másfelől mint érzékforrás (ájatana): az érzékelhető minőség és az 
érzékelő képesség, amely a szubsztrátumra „támaszkodik” (ásrajin), arra épül rá.

A dravják ebben az összefüggésben tehát az atomot „okozó” és abban mint oko-
zatban jelen levő összetevők. (Ahogyan a fa tulajdonságai megvannak az asztal-
ban, illetve más módon a tüzelőben, megint másképp a papírban.) Ezek az alkotók 
„kevesebbek”, mint maga az atom, de nem fizikai értelemben kisebbek, nem szu-
batomi építőkövek. Olyan inherens minőségekről van szó, amelyek önállóan nem 
fordulnak elő: sem külön-külön a főelemek, sem az esszenciális érzet- és érzőminő-

29 Az érett théraváda modellje ezt a sémát követi majd.
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ségek, sem ezek nélkül az atom. Hasonló ez a modern fi zika dinamikus modelljé-
hez, amely szerint például egy elektronnak van tömege, sebessége, spinje, töltése, 
de ezek nem fordulnak elő az elektron nélkül, illetve egymás nélkül. Ezek nem az 
elektron alkotórészei, és nem is állandó tulajdonságai, hanem aspektusai, észlel-
hető létének alapvető dinamizmusai. nem létezik önálló elektron-szubsztancia, 
amelyről leválaszthatók lennének e jelenségek, s azok sem léteznek önállóan.

A buddhista skolasztika sajátos anyagmodellje szerint tehát az atom pozicioná-
lisan oszthatatlan, de nem elemezhetetlen: tartalmazza az alapvető anyagi minősé-
geket (szilárdság, kohézió, hő, mozgás), valamint az érzetminőségeket (szín, szag, 
íz, tapintható, hang), sőt az eleven testet alkotó atomok az érzékelés speciális ké-
pességeit is. Az adott esetekben ezek szétválaszthatatlan egysége az, amit atomként 
határoznak meg. Ezek a szubatomi tényezők (dravják) nem önálló, szubsztanciális 
létezők, nem önálló „atomok”, hanem a természetben szükségszerűen együttjáró 
és együtt ható anyagi működés-típusok. nem statikus minőségek, hanem funkciók: 
az anyag természetének általános tapasztalata fogalmazódik meg általuk. Az atom 
anyaga nem választható el ezektől a szubatomi tényezőktől, és nem tételezhető ön-
álló, tulajdonságaitól független szubsztrátumként sem.30

A buddhista felfogás szerint az anyagi világ elemi minőségekből áll össze. 
A négy főelem négy olyan minőség exemplifi kációjaként fogható fel, amelyek min-
den anyagi dolog inherens összetevői, az anyag mindenben ott munkálkodó dina-
mizmusai: szilárdság, kohézió, energia, mozgás. Ezek azonban felvesznek további 
négy, érzékelhető minőséget, amelyek ugyancsak minden tapasztalható anyagi 
dologban megvannak: a szín, a szag, az íz és a tapintható a holt anyagnak és az 
elevennek éppúgy része, mint a föld, víz, tűz, szél. Mindezeken felül azokban az 
anyagi entitásokban, amelyek érző, eleven lény (par excellence az ember) testét al-
kotják, további elemi minőségek vannak, mégpedig az érzőerők: látó-, szagló-, íz-
lelő-, tapintó- és hallóképesség – nem egyszerre mind, hanem attól függően, hogy 
melyik érzék alkotói. Mindezekhez még járul a hang mint hallható elemi minőség, 
olyan módon, hogy minden, ami épp hangot ad, szubatomi szinten ezt az össze-
tevőt is tartalmazza. Ennek az összesen tehát tizennégyféle minőségnek a térbeli 
lokalizációjához és időbeli lehatárolásához van szükség tulajdonképpen az atom 
tételezésére. Ugyanis maga az atom időben-térben a legkisebb kiterjedésű ugyan, 
de mindenképpen „van valahol” és „van valamikor”, így alkalmas arra, hogy az em-
beri tapasztalatból levezetett, s így valósnak tekintett materiális minőségek egye-
di, konkrét tárgyak alkotóiként legyenek leírhatók. Így elkerülhető az az abszurd 
következmény, hogy eme minőségek minden tér-idő korlát nélkül, diff úz módon 
legyenek jelen a világban, hiszen így a konkrét, aktuális tapasztalat nem volna ve-
lük magyarázható. E minőségek karakterüket illetően is megőrizhetik individuális, 
aktuális és reális mivoltukat, s nem absztrahálódnak ideákká, avagy pusztán gon-

30 Ezt a viszonyt nem értik a későbbi kommentátorok, az ókori és modern fordítók és elemzők: náluk a 
szubatomi dravjákból lesz a tulajdonképpeni atom, így az eredeti paramánut molekulának értelme-
zik. A probléma fi lológiai hátterére a tanulmány második részében térek majd ki.
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dolatilag megragadható univerzálékká ebben a doktrínában, amely célul tűzte ki, 
hogy megmarad a mindenkori szenvedő-tapasztaló ember leírásának keretei kö-
zött, hogy megismerése révén megsegítésének küldetését mint vallási elhivatottsá-
got beteljesíthesse.

Az atomelmélet szerepe a rendszerben

látható, hogy ez az atommodell az érzékelési folyamatokra alkalmazva nyer különös 
szerepet. A főelemek hordozta fundamentális anyagi minőségek az emberi érzéke-
lés számára sajátos formákban jelennek meg (specializálódott érzékszerveink révén 
szerzünk róluk tudomást), ezért az érzetminőségek (szín, szag, íz, tapintható) elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódnak ezekkel az anyagi minőségekkel. Furcsállhatjuk, 
hogy az eleven, érző testet alkotó atomok az érzékelés speciális képességét is mint 
elemi összetevőt tartalmazzák. De érthetővé válik ez, ha figyelembe vesszük, hogy a 
buddhista szemlélet szerint nincs lélek – nincs a test burkában, attól kvázi-függetle-
nül szemlélődő értelem, észlelő apparátus, aki/ami maga bírhatná az érzékelés képes-
ségét.31 Az embert mint érző-észlelő komplexumot tételezik, akinek minden egyes 
pórusa, szem-atomja stb. magában hordozza az érzékelés lehetőségét.32 

Az atomok realitásának tételezését pedig éppen az alapozza meg, hogy az érzék-
tárgyak alkotóiként az észlelés forrásául szolgálnak (tehát hatékonyak, ami a vaib-
hásika iskola szerint a létezés ismérve), az észlelés pedig tapasztalati tény.33 Másfelől 
pedig az atom olyasvalami, ami az anyagi dolgok adekvát elemzésének végső hatá-
rához érve a tiszta anyagiság hordozójaként megmarad.34 

Az anyagi világ jelenségeinek magyarázata szubsztancialista és inszubsztancia-
lista sémákban egyaránt lehetséges, s mint látjuk, az utóbbi is sikerrel használhatja 
az atomos anyag koncepcióját. A buddhista filozófiai iskolák az atom-elmélet ele-
meit feltehetőleg több forrásból, hagyományból merítették, de úgy tűnik, hogy 
ezeket nem sikerült ellentmondásmentes szintézisbe ötvözniük saját, inszubsztan-
cialista szemléletmódjuk keretein belül. Talán nem is törekedtek erre igazán elszán-
tan. Az Abhidharma-kósa szövegén belül maradva is, azon kívül tovább vizsgálódva 
pedig még inkább az a benyomásunk támad, hogy a buddhista hagyományban az 
anyag legkisebb egységének feltételezése végső soron módszertani kérdés: a tapasz-
talat által megragadható dolgok összetettségének, feltételektől függésének illuszt-
rálására szolgál. Eredendően talán ennek cáfolatára tett kísérletként került a viták 
témái közé, s a kortárs, rivális nem-buddhista iskolákkal szembeni pozíció védel-

31 Egyébiránt a nem-buddhista rendszerek is, amelyek pedig tételeznek effajta szellemi princípiumot, 
mint például a szánkhja, szintén úgy vélik, hogy az érzékelés a test funkciói közé tartozik, s a lélek csak 
közvetve szerez tudomást róla. De a látóatom, szaglóatom stb. elképzelése nincs meg máshol.

32 A testet alkotó atomok aktív, illetve passzív állapotáról a tanulmány második részében esik szó.
33 AKBh 1.20.
34 AKBh 6.4.
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mében taglalták. Az Abhidharma-kósa tanúsága szerint a 3–4. században a kérdés 
dogmatikai értelemben lezáratlan, szabadon vitatható volt. Úgy tűnik, ekkortájt a 
különböző buddhista skolasztikus irányzatok egyetértenek abban, hogy az atom 
léte tapasztalatilag nem verifi kálható, és szembesülnek az atomosság hipotézisének 
ellentmondásaival is. Mégis megpróbálnak az atomok térbeli oszthatatlanságának 
csapdájából kiutat találni, és fenntartani az atomos anyag koncepcióját.35 

Az Abhidharma-kósa szerzője felvet olyan megfontolásokat, amelyek a „csak-tu-
dat” (csittamátra), avagy „kogníció-valló” (vidnyaptivádin) iskola, azaz a klasszikus 
buddhista idealizmus gondolataival csengenek egybe. Ezen irányzat fi lozófi ai-
lag legjelentősebb művét is Vaszubandhu írta, életrajza szerint „megtérése” után. 
A Húsz vers (Vinsiká) megismétli az Abhidharma-kósában kifejtett ellenvetéseket, és 
tovább is viszi azokat: azt állítja, hogy az atomosság minden modellje ellentmondá-
sos, s így az atomok léte nem megalapozható. Ugyanúgy ellentmondásos azonban 
az atomok nélküli, nem részek halmazaként felfogott „egész” is. Ebből követke-
zően az érzéktárgyak valós, tudatfüggetlen léte lehetetlenség. Álláspontja szerint 
ebből adódóan csakis az idealista álláspont tartható – az anyag léte nem ésszerű. 
nincsenek észleléstől független, külső, objektív érzéktárgyak; a megismerhető, 
megtapasztalható világ csupán tudattartamok összessége.36

A viták során a buddhista fi lozófusok arra jutnak, hogy az emberi tapasztalatok 
nem racionalizálhatók teljes mértékben. Az idealista iskolák konklúziója az, hogy 
csak a tudattartamokkal érdemes foglalkozni. A dialektikus iskoláké pedig az, hogy 
a fogalmi gondolkodás, a kategória-tan bármilyen formája csapdába ejt: a nyelv 
szabja meg a kereteit. Az pedig más természetű, mint a tapasztalat.

Rezümé

A buddhizmus számos tekintetben közös a többi ind szellemi irányzattal, de leg-
hangsúlyosabb vonása: a mulandóság és éntelenség (inszubsztancialitás) tana 
markánsan elkülöníti azoktól. A máig meghatározó jelentőségű skolasztikus abhi-
dharma hagyomány az i. e. 3. századtól világosan nyomon követhető. Ránk maradt 
szövegeiből sajátos anyagmodell rajzolódik ki, amely kapcsolatot teremt a fi zikai 
tárgyak, az emberi test és a sorsot meghatározó, erkölcsi töltetű cselekvés, a karma 
között. Ennek értelmében az atom (paramánu) három szempontból határozható 
meg: 1. mint a legkisebb anyagi mértékegység, a fi zikai tárgyak, testek alapegysége; 
2. mint az anyag (rúpa) redukciójának végső, elvi határa (parjanta):  tovább nem 

35 Az elméletet taglalja a Lankávatára-szútra, az Abhidharma-dípa és az Abhidharma-szamuccsaja is. Ezek 
ismertetésére a tanulmány második részében lesz lehetőség.

36 Vasubandhu: Viṁśikā vijñapti-mātratā-siddhiḥ 11–15. tartalmazza a vázolt érvelést. Ruzsa Ferenc – 
Szegedi Mónika: „Vasubandhu’s Viṁśikā. A critical edition”. Távol-keleti Tanulmányok (2015) 7/1, 
127–157. Kitűnő magyar fordítása: Szanyi Szilvia: „Vasubandhu: A csak-észlelet húsz versszakos bi-
zonyítása. (Bevezető tanulmány és fordítás)”. Uo., 159–190.
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osztható, rezisztens, térfoglaló, de részek és térbeli irányok nélküli anyagi entitás;  
3. végül mint inherens, koefficiens minőségek-funkciók (dravja) tér-időbeli egysé-
ge. Különös vonása ennek a teóriának, hogy eszerint az érző testet alkotó atomok 
az érzékelés speciális képességét is mint elemi összetevőt tartalmazzák. Másfelől 
az atom az érzetminőségek együttesét is hordozza, amelyek csak a rájuk irányuló 
figyelem terében nyilvánulnak meg. Mindezek a szubatomi tényezők (dravja) nem 
önálló, szubsztanciális létezők, nem önálló „atomok”, hanem a természetben szük-
ségszerűen együttjáró és együtt ható anyagi működés-típusok.

Kulcsszavak
buddhizmus, abhidharma, atom, paramánu, Vaszubandhu, Abhidharma-kósa, szar-
vásztiváda, inherens minőségek, inszubsztancialitás.

Abstract
Mónika Szegedi
Atomism in Buddhism

Buddhism shares some features with other Indic traditions, but it has two distinctive radical 
doctrines: transiency and insubstantiality� Abhidharma as an independent exegetical 
tradition can be traced with certainty from the third century BC� The scholar monks elaborated 
a theory of matter relating to physical objects, the human body, and morally determining acts 
(karma). According to the theory, the atom (paramāṇu) can be defined in three aspects: 1� as 
the smallest physical measure, the basic unit of material objects including living bodies, 2� as 
the ultimate, theoretical limit (paryanta) of the reduction of matter (rūpa); an indivisible, 
resistant, space occupying material entity with no parts and spatial directions; 3� and finally, 
as the spatiotemporal synthesis of inherent, coefficient qualities and functions (dravya). A 
special feature of this theory is that atoms comprising a sentient body have also the quality of 
sensitivity as an elementary constituent� On the other hand, an atom also incorporates the set 
of sensible qualities which manifest themselves only in the space of attention directed to them� 
These sub-atomic factors (dravyas) are not autonomous, substantial entities, not independent 
particles, but rather naturally and necessarily coexistent and coefficient material function-
types� The material of the atom cannot be separated or distinguished from these subatomic 
factors: it cannot be set as an autonomous substrate independent of its features� These features 
are not static qualities but functions, corresponding to and explaining our experience of 
physical bodies and their workings� 

Keywords
Buddhism, Abhidharma, atom, paramāṇu, Vasubandhu, Abhidharma-kośa, Sarvāsti-
vāda, inherent qualities, insubstantiality.
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