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Körtvélyesi Tibor

az út másik széle – tantrikus szexualitás nyomai a páli 
kánonban

A cím ellentmondásosnak látszik: szexualitás és páli kánon? A buddhista, ezen be-
lül különösen a ceyloni théraváda tradícióra a totális szexuális represszió a jellem-
ző – viszont ez már önmagában is a szexualitással való foglalkozás. A cikk nem a 
represszió buddhista formáit tárgyalja, hanem ellenkezőleg, a szövegekben fel-fel-
bukkanó szexuális tartalmak után kutat. A buddhizmus lényegében világi környe-
zetben működik, ami természetes kihívást jelent számára. Viszont a világban meg-
jelenő szexualitásnak számtalan formája van, a szaporodási funkció csak az egyik 
aspektusa. A szexualitás a természetéből fakadóan valamiképp kívülre ér a normál 
tapasztalaton (transzcendens): mint élmény, mint teremtőerő, mint mágia. Emiatt 
a köznapi megjelenési formái mellett rítusok és praktikák tárgya és eszköze is, azaz 
vallási jelenségként is megjelenik nemcsak Indiában, hanem általában az archaikus 
kultúrákban. Az indiai vallásos hagyomány különösen sok szexuális és mágikus 
elemet tartalmaz, és mint sajátos vallásos irányzatnak ennek önálló megnevezése is 
van, az ún. tantra vagy tantrizmus. A következőkben megkíséreljük e két, egymás-
tól időben távolinak tűnő jelenség, a páli kánon és a tantrizmus szexuális aspektusa 
közötti lehetséges kapcsolat feltárását. 

Mindkét véglet a szerzetesi életmódra vonatkozik

A Dhammacsakkappavattana-szutta1 első tizenöt mondata talán a legismertebb budd-
hista szövegnek számít lényegre törő rövidsége miatt. A benne foglalt három témát 
– a középutat, a nyolcrétű ösvényt és az avatottak négy igazságát2 – tömören és 
rendszerezetten mutatja be. A szutta a Vinaja Mahákhandhaka fejezetében található 
meg, és a csúcspontja annak az elbeszélésfolyamnak, amelyben a (szöveg szerint 
néhány héttel korábban) megvilágosodott Buddha – némi isteni rábeszélés után 
– eldönti, hogy tanítani fogja az örök törvényt (dhamma), és ehhez – mivel tanítói 
már halottak – régi társait keresi fel, az Ötök csoportját,3 akikkel korábban együtt 
végezte szélsőséges aszkézisét, de akik elhagyták, miután felhagyott a böjtöléssel. 

1 Dhamma-csakka-ppavattana, magyarul: Az örök törvény uralmának kezdete� A hagyományos értelmezés 
szerint a cím a dhamma (szanszkrit dharma) kerekének megforgatását jelenti. A szutta gyakran használt 
megnevezése ‘Benáreszi beszéd’.

2 Ismertebb nevén ‘a négy nemes igazság’.
3 A pancsavaggijá bhikkhú kifejezés a közösség első öt tagját jelenti, akik korábban a Bódhiszatta szélsősé-

ges aszkézise idején is már az ő tanítványai voltak.
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Szerzetesek, aki a vándorútra tért,4 kerülje el az út mindkét szélét. Mi ez a kettő? 
Az egyik: a vágyak érzéki boldogságába (kámészu káma-szukha) olvadás gyakor-
lata – ez silány, világias, közönséges (potthuddzsanika), avatottakhoz5 méltatlan, 
haszontalan. A másik: önmaga kimerítésének6 gyakorlata – ez boldogtalanság-
gal teli, avatottakhoz méltatlan, haszontalan. Az általjutott (tathágata) felismerte 
a mindkét szélet elkerülő középutat.7 (Vin i 10) 

A Buddha itt vándoraszkétákhoz beszél, olyanokhoz, akik szakítottak a világi élet-
tel. Tudjuk, mind az öten kifejezetten az aszkézis hívei, ezért rájuk nyilván a máso-
dik véglet vonatkozik: „önmaga kimerítésének gyakorlata.”8 De kikre vonatkozik 
és mit jelent az út másik széle, az a gyakorlat, ami érzéki boldogsággal jár, és el 
kell kerülni? A szokásos értelmezés szerint itt nem valamiféle gyakorlatról, hanem 
egyszerűen az élvezetekkel (főképp szexualitással: káma-szukha) együttjáró világi 
életről van szó – a szerzetesi élettel szembe állítva. Ez azonban valószínűtlen, hi-
szen az útnak ez az érzékiséget el nem kerülő széle is a világi életről lemondott 
vándorszerzetesekre (pabbadzsita) vonatkozik. Persze feltételezhetnénk, hogy ez az 
öt aszkéta gyenge volt, könnyen elcsábultak, ezért kellett őket a világi örömöktől 
határozottan eltanácsolni, de róluk épp azt tudjuk, hogy szigorú aszkézist folytat-
tak. Gondolhatunk arra is, hogy ők az érzékiség végletét azzal már elkerülték, hogy 
elhagyták a világi életet és pabbadzsiták lettek, viszont szerzetesként túlzottan el-
merültek az önsanyargatásban. lényeges viszont, hogy a szöveg az érzéki boldog-
ság esetében is ‘gyakorlatról’ (anujóga) beszél, amit nem lehet világi életre érteni. 
Az is teljesen valószínűtlen, hogy a Buddha a világi életet valamiféle boldogsággal 
jellemezte volna, hiszen tanításának központi gondolata éppen a  boldogtalanság 
(dukkha), otthona elhagyásának okaként is az otthoni élet nyomasztóságát jelölte 
meg.9 Mindezek alapján az a valószínű, hogy mindkét ‘véglet’ vallási keretben ér-
telmezendő, nem pedig a vándoraszkéta–világi keretben. 

4 A páli pabbadzsati szó szerinti jelentése: vándorútra indul, vándorol. A bevett buddhista szóhasználat-
ban majd a szerzetesi lét követését fogja jelenteni.

5 Páli arija (szanszkrit árja). Az ‘avatottak’ fordítás egyszerre utal a buddhista szerzetes felavatására és 
arra, hogy a dharma avatott ismerője. (Szokásos fordítása „nemes”.)

6 A gyakran önkínzásnak vagy aszkézisnek fordított ‘tapasz’ megfelelője lehet, ami nem tartalmaz ön-
sebzést vagy eff éléket, hanem elsősorban böjtöt és mozdulatlanságot jelentett.

7 A páli és szanszkrit kifejezések magyaros átírásban szerepelnek. Az idézett páli szöveghelyeket a PTS 
számozás szerint adjuk meg; a páli szövegek forrása a Vipassana Research Institute által kiadott CD 
desktop változata, amely a Chaṭṭha Saṅgāyana / Th e Six Dhamma Councils által megállapított szöveget 
tartalmazza: tipitaka.org/cst4 [letöltés: 2017.12.12.]. Magyar fordításuk forrása: Kovács Gábor – Kört-
vélyesi Tibor – Ruzsa Ferenc (ford.) Szutták a páli kánonból (kézirat), 2018.

8 Páli anujóga, azaz gyakorlat, célszerű és rendszeres cselekvés; valaminek a használata, gyakorlata; va-
laminek szentelődés.

9 szambádhó gharávászó... „Az otthoni élet zsúfolt és nyomasztó”. (Mahá-Szaccsaka-szutta, Mn 36; Mn i 
240)
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Érzéki boldogság helyett meditációs boldogság

A Buddha saját tapasztalata alapján elvetette az aszkézist, mert boldogtalansághoz 
vezet, az ő útja viszont valamiféle boldogságon (szukha) át visz. Ez az önéletrajz-sze-
rű elemeket tartalmazó igen fontos szuttában (Mn 36) fogalmazódik meg, amikor 
szélsőséges aszkézise végső pontján a Benáreszi beszédnél megismert öt vándorasz-
kéta jelenlétében így gondolkodik:

Ezen a keserű, nehézséggel teli úton nem érem el az avatottak különleges tudá-
sát és látását […] Végiggondoltam, hogy ennyire lesoványodott testtel nem köny-
nyű elérni a boldogságot és elhatároztam, hogy tartalmas ételt, tejberizst eszem. 
Ekkor, Aggivesszana, felidéződött bennem egy emlék. Egyszer apám, aki sákja 
törzsbéli volt, éppen dolgozott, én pedig egy dzsambuszilvafa hűs árnyékában 
ültem – távol a vágyaktól (káma), távol a káros tényezőktől: és elértem az elem-
zéssel és fontolgatással kísért, az eltávolodásból eredő, örömtelien boldog (píti- 
szukha) első elmélyedést (dzshána), és abban időztem. Elgondolkodtam, nem 
lehet-e, hogy ez az út vezet a megvilágosodáshoz […] Miután a boldogságot és 
a boldogtalanságot is elhagytam, a derű és a szomorúság pedig már korábban 
eltűnt, elértem a boldogtalanságtól és boldogságtól mentes negyedik elmé-
lyedést, az egykedvűség és a tudatosság tisztaságát, és abban időztem. (Mahá- 
Szaccsaka-szutta, Mn 36; Mn i 245–246)

A megvilágosodáshoz vezető elmélyedések (dzshána) első három stációját boldog-
ságérzet (szukha) kíséri, ám ez az érzés független a korábbi tapasztalatokból ismert 
boldogságélményektől – erre utal a „távol a vágyaktól (káma), távol a káros ténye-
zőktől” megfogalmazás. Ezt figyelembe véve a Benáreszi beszéddel való logikai 
összefüggés is belátható: a Buddha elutasítja a boldogtalansággal járó aszkézist is és 
az érzéki boldogsággal járó vallásos gyakorlatot is – viszont nem zárja ki azt a me-
ditációs boldogságot, ami a Mahá-Szaccsaka-szuttában célként is megjelenik, illetve 
végigkíséri a megszabadulás folyamatát. Mindennek tudatában jobban érthető, 
hogy miért itt, az első tanításában, mindjárt a beszéd legelején foglalkozik az érzéki 
boldogsággal, mégha annak negatív, kerülendő értelmében is. 

A Brahmadzsála-szutta (Dn 1) olyan téves nézeteket sorol és elemez, amelyeket 
szamanák vagy bráhminok vallanak. E téves nézetek alapja általában az átmanban, 
a szubsztanciális Énben való hit. Az egész szutta erősen spekulatív, mindazonál-
tal a Ditthadhamma-nibbána-váda fejezetben van egy érdekes részlet. Azt tárgyalja, 
hogyan lehet még ebben az életben (dittha-dhamma10) elérni a legfőbb ellobbanást 
(nibbána)� Öt, egymással összefüggő esetet mutat be. Az első az, amikor valaki az 
öt élvezeti minőség (káma-guna) élvezetével áthatva tkp. szeretkezik (paricsáréti)�  

10 A másutt ditthéva dhammé alakban előforduló kifejezés eredeti, szószerinti értelme: ‘miután az örök 
törvény meg lett látva’. A későbbiekben ez a jelentés módosult erre: ‘még itt evilágon’, az idézett szö-
vegrészben így szerepel.
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A szöveg a megvilágosodáshoz közvetlenül vezető meditációs praxist (a négy dzshá-
nát) összefüggésbe hozza egy olyan gyakorlattal, amely az öt érzékszerv élvezeti 
lehetőségeit (szeretkezés) használja a megszabadulás céljából. E részlet alapján is 
úgy tűnik, hogy a páli hagyomány ismeri azt az ötletet, hogy az érzéki boldogság 
útja valamiképpen elvezethet a végső célhoz (nibbána)�

A szexuális értelmezési keret

Visszatérve a Benáreszi beszédre, jelesül „[…  ] a vágyak érzéki boldogságába (ká-
mészu káma-szukha) olvadás (allika) gyakorlata […]” elemzéséhez, fi gyelembe kell 
venni, hogy a káma-szukha kifejezés kifejezetten szexuális vonatkozású, noha e két 
szó (káma vágy/élvezet; szukha: boldogság, boldog érzet) a kánon szövegeiben álta-
lános értelemben is használatos. A páli/szanszkrit káma szexuális jelentése áthatja 
az indiai irodalmat, hiszen Káma a szerelem istene, a Káma-szútra pedig a szerelem 
tankönye. A szukha szó általánosabb értelemben jelent élvezetet, boldogságélményt, 
de ennek is gyakori a szexuális tartalma. A későbbi szexuál-tantrikus környezetben 
szerepel a mahá-szukha (nagy boldogság), ami külső nézőpontból egyfajta elnyúj-
tott orgazmus,11 belülről szemlélve viszont maga a legmagasabb misztikus tapasz-
talat, a bódhicsitta egyik aspektusa.12 A Káma-szútrában a szukha szintén jelentheti az 
orgazmus boldogságát.13

A kámészu káma-szukha kifejezésben a kámészu alak szűkítő értelemben is áll-
hat: azaz a vágyakhoz/élvezetekhez fűződő viszonyra utal, ami itt nem más, mint 
a vágyak elfogadása és az élvezetek használata, ezzel szemben a Buddha középút 
tanításában a vágyak kiküszöbölése.14 Hasonló a szerkezete az öt etikai alapszabály-
nak, a pancsa-sílának a harmadik tagjában: az „élvezetekben csalárdság” (kámészu 
miccshácsárá), amelynek a szerzetesekre vonatkozó jelentését a Mn 38 így fejti ki: 
„Felhagy a jámbortalansággal, a jámborság útját15 járja, elvonultan él, tartózko-
dik a szeretkezés világi szokásától.” (Mahátanhászankhaja-szutta, Mn 38; Mn i 267) 

11 bhage lingam pratisthápja csumbajitvá muhurmuhuh / mahászukha� szamászádhja vadzsrí... (Srí-Hévadzs-
ra-Mahátantrarádzsa 2.7.5; David Snellgrove (tr.): Th e Hevajra Tantra, london, Oxford University 
Press, 1959, 88. Magyarul: „Vaginájába hímtagját beállítván, újra és újra csókolván, a nagy gyönyört 
fenntartván a Vadzsrás…  ” Snellgrove szándékosan nem fordítja (David Snellgrove, Indo–Tibetan 
Buddhism, Boston, Shambala, 2002, 121.)

12 Snellgrove (1959): 25.
13 szuratánté szukham punszám sztrínám tu szatataṁszukham (Káma-szútra 2.1.22v). Magyarul: A férfi aknak 

a gyönyör végén van a boldogság, a nőknek viszont folyamatosan. Wendy Doniger – Sudhir Kakar 
(tr. & ed.): Vatsyayana Kama-sutra, Oxford, Oxford University Press, 2003.

14 Az avatottak négy igazsága szerint a szomjúhozás (tanhá) kiküszöbölése (niródha)� A tanhá egyik 
aspektusa pedig a káma-tanhá�

15 A brahmacsarija alapvetően bráhmanikus fogalom, a tanulóéveket jelenti, teljes szexuális absztinen-
ciával jár, ezért gyakran pusztán cölibátusként értelmezik. A páli kánon szerint a buddhista szerzetes 
brahmacsárinnak számít, a jámborság útját (brahmacsarija) járja, az itt tárgyalt értelmében a cölibátust 
jelenti.

ON_beliv_2019_3.indd   40 2019. 07. 10.   13:22:39



XI. évf. 2019/3. Körtvélyesi Tibor: Az út másik széle – tantrikus szexualitás nyomai a páli kánonban

41

XI. évf. 2019/3.

A káma-szukhallika „érzéki boldogságba olvadás” értelmezése is problémás, mert 
az allika/alliká szó jelentése (beleolvadás) bizonytalan, a kánonban ugyanis csak 
ebben a kifejezésben fordul elő. Talán az allíjati (beleakad, beleragad) igéből szár-
mazik, amely mögött a szanszkrit alakjában a √lí (olvad, oldódik) jelentésű gyök áll, 
innen a fordítás. A Szanghabhédavasztu szanszkrit szövegében16 a kérdéses összetétel 
jelentése: az érzéki boldogságra alapozódó gyakorlat (káma-szukha-álaja-anujóga)� 
Persze az egész kifejezés (káma-szukhallikánujóga) értelme a kérdéses; úgy tűnik, at-
tól függ, milyen keretben értelmezzük: a szerzetesi élet–világi élet szembeállítása 
keretében értelmezve kb. ‘a [világi] vágyakban az élvezetek boldogságához ragasz-
kodás szokása’ formában fordítható. Gondolatmenetünk szerint viszont ez ellent-
mondásos, ezért merülhetett fel az a hipotézis, hogy a buddhai középút (az aszké-
zis mellett) egy szexuális jellegű, nem-világi életformával van szembeállítva, amely 
a vágyak érzéki boldogságának (a szanszkrit verzió álaja kifejezésével:) ‘helyet ad’, 
a gyakorló bennük valamiképp ‘feloldódik’ (allíjati). Ez utóbbi az érett tantrizmus-
ból ismert, az orgazmussal manipuláló szexuális technikára emlékeztet. 

A problémás allika/alliká szó egy másik lehetséges értelmezéséhez vezet, ha az 
Ötök csoportja aszkétáinak korábbi viselkedését vizsgáljuk. Az öt aszkéta az érzé-
kekben való elmerüléssel vádolja a Buddhát, Anālayo értelmezésében17 szerintük az 
aszkézissel való felhagyás elkerülhetetlenül a másik véglethez, az érzékekben elme-
rüléshez vezet. A történet a már említett Mahá-Szaccsaka-szuttában szerepel (amely 
tartalmazza a Buddha megvilágosodásának elbeszélését):

Végiggondoltam, hogy ennyire lesoványodott testtel nem könnyű elérni a bol-
dogságot és elhatároztam, hogy tartalmas ételt, tejberizst eszem. Abban az idő-
ben öt szerzetes állt a szolgálatomra, hogy nekik mondjam el, amit majd felisme-
rek. De mivel tartalmas ételt, tejberizst ettem, kiábrándultan otthagytak, mond-
ván: „Gótama szamana dőzsöl, letért a kemény gyakorlás útjáról, visszaesett a 
dőzsölésbe.” (Mahá-Szaccsaka-szutta, Mn 36; Mn i 246)

Amit a magyar szövegben dőzsölőnek értelmeztünk, az páliul báhullika.18 A szó 
magja a bahu (sok), ennek melléknévképzős alakja a bahula, ennek absztrakt kép-
zése szanszkritos alakban báhulja, ami megfelel a páli báhulla (dőzsölés) főnévnek, 
és úgy tűnik, az ebből képzett melléknév a báhullika (dőzsölő) a páliban. A páli/
szanszkrit kámaszukhallika erre reflektáló egyfajta szójátékként is felfogható, így je-
lentése a szövegben kb. ‘érzékiboldogságoskodás (gyakorlata)’, amiben akár némi 

16 Raniero Gnoli (ed.): The Gilgit Manuscript of the Saṅghabhedavastu� Part I., Roma, Istituto Italiano Per 
Il Medio Ed Estremo Oriente, / Serie Orientale Roma, Vol XlIX, 1/, 1977.

17 Anālayo: The Chinese Parallels to the Dhammacakkappavattana-sutta (2), [online] Academia.edu, 2012, 
28, academia.edu/14909440/The_Chinese_Parallels_to_the_Dhammacakka ppavattana-sutta_2_ 
[letöltve: 2018. május 3.]

18 báhullikó szamanó gótamó, padhána-vibbhantó, ávattó báhullájá’ti�
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humort is láthatunk: a Buddha hasonló képzésű, hangulatú kifejezéssel szólítja 
meg az öt aszkétát, mint amivel ők korábban vádolták. 

A Dhammacsakkappavattana-szutta kínai nyelvű (múla-szarvásztiváda és szarvász-
tiváda) verzióinak vizsgálatát Anālayo igen alaposan elvégezte, és arra a következ-
tetésre jutott, hogy a tartalmilag eltérő változatok kivonatok egy teljesebb Vina-
ja-szövegből, ami nagyjából a Szanghabhédavasztu szövegének felel meg.19 A Szangh-
abhédavasztu kínai verziója tartalmazza a középútról szóló részt, viszont a szöveg-
ben a két véglet helyett első ízben ‘két tanító’ áll, ami azután ‘két tanítás’ lesz.20 Ez 
a gondolatmenetünk számára igen érdekes adat, hiszen a kínai fordító láthatólag 
valamilyen vallási-fi lozófi ai iskolaként (aminek van tanítója, tanítása) értelmezte a 
két végletet.

Szexuális tematika a szuttákban és a Vinajában

Tény, hogy a szutták közt számos olyan szöveg található, amely az aszkézissel fog-
lalkozik, azaz a buddhista hagyományban az aszkézis nyíltan tárgyalható volt. Vi-
szont a szexualitást érintő fejtegetések ezekben a szövegekben kevésbé egyértelmű-
ek, az ilyen szöveghelyeket gyakran terminológiai eufemizmus vagy általánosító 
fogalmazásmód jellemzi. Ez azonban nem igaz a szerzetesi cölibátus betartásával 
kapcsolatos szabálykeletkeztető Vinaja történetekre, amelyek gyakran leplezetle-
nül beszélnek szexuális témákról, persze csak abban az értelemben, hogy mi számít 
szexuális vétségnek és mi nem.

Az előbbi esetre, azaz a szutták tapintatosságára jó példa a Maddzshima-nikája 
egy fontos szuttájában, az Alagaddúpama-szuttában (Mn 22) Arittha története. Ő 
azt gondolja, hogy az érzéki élvezetek nem akadályozzák a szerzetest, a vágyakat ki 
lehet élni anélkül, hogy akadályoznák a megvilágosodás elérését. A Buddha megle-
hetős indulattal teremti le a szerzetest, és veti el a vágyak (káma) útját:

Abban az időben egy Arittha nevű szerzetes, aki korábban solymász volt, ezt a 
bűnös nézetet kezdte vallani: „A nagyszent tanítását úgy értelmezem, hogy ami-
ket akadályozó tényezőknek (antarájiká dhammá) nevezett, azok önmagukban 
nem akadályoznak bennünket […]”
– Ugyan ki vagy te, megtévedt ember, hogy úgy értelmezed az örök törvényt, 
mintha én így tanítottam volna? Hiszen számos megközelítésben elmondtam, 
hogy az akadályozó tényezők önmagukban is akadályoznak bennünket […] 
A vágyak (káma) kevés élvezetet hoznak, viszont sok boldogtalansággal, sok 
bajjal járnak […] Szerzetesek, képtelenség, hogy valaki vágyak nélkül, vágyte-

19 Anālayo: Th e Chinese Parallels to the Dhammacakkappavattana-sutta (1), [online] Academia.edu, 2011, 
26, academia.edu/14909427/Th e_Chinese_Parallels_to_the_Dhammacakka ppavattana-sutta_1_ 
[letöltve: 2018. május 3.].

20 Anālayo (2011): 21., 41. lbj.
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li képzetek nélkül, vágyteli gondolatok nélkül kövesse a vágyait. (Alagaddúpa-
ma-szutta, Mn 22; Mn i 129–132)

noha e szövegrészt lehetne pusztán úgy érteni, hogy Arittha szenved a szerzetesi 
cölibátus miatt és valami kibúvót keres alóla, de ennél többről van szó: doktriná-
lisan próbál megindokolni egy magatartásformát. Arittha azt gondolja, hogy él-
vezetekbe merülhet anélkül, hogy a vágyak körébe kerülne (azaz szerinte a szex 
önmagában még nem bűn). Tudja, hogy az egyik legfontosabb buddhai tanítás a 
vágyak kiküszöbölése, aminek eleget is akar tenni, de ettől még az élvezetről nem 
akar lemondani, ezért átértelmezi a dharmát. Az általánosító terminológia miatt a 
szexuális tartalom nem explicit, viszont aligha lehet másképp érteni.

A második esetre, azaz a 
szexualitás leplezetlen ábrázo-
lásának bemutatására nagyobb 
mennyiségű, rendszerezett szö-
veg áll rendelkezésünkre. A Vi-
naja harmadik kötete a szerzetesi 
vétségeket tárgyalja. Egy beve-
zető eseménysor után Szudinna 
szerzetes története következik, 
aki családja és felesége kérésére 
a családi vagyon megmentéséért 
feladja a cölibátusát, és fiat nemz 
feleségének. Az eseményt jelen-
tik a Buddhának, aki megfeddi 
a szerzetest, mondván, inkább 
tette volna férfiasságát kígyó 
szájába, mint asszonyba (Vin iii 
20). Szudinna az első szerzetes, 
aki ilyet tett, és mivel félő, hogy 
majd sokan követni fogják, a Buddha úgy dönt, hogy szabályokat alkot a szerzete-
sek számára. A történet lényege kapcsolódik Arittha problémájához. Szudinna nem 
akarja megszegni fogadalmát, nem élveteg, csupán kötelességét kívánja teljesíteni. 
Mivel nem teljesen, nem véglegesen szakít a családjával, ráadásul megtöri a cölibá-
tust, nem maradhat a rendben, viszont az a belső késztetés nincs meg benne, amely 
valójában a lényegi problémát okozza a buddhai rendszerben: a szomj (tanhá), a 
szenvedély (rága). Szudinna problémája meglehetősen életszerű.21 Az más kérdés, 
hogy a konkrét aktust sikerülhet-e neki vágyteli gondolatok nélkül abszolválni.  
A Buddha és a Vinaja válasza az, hogy nem. Mindenesetre tény, hogy a szerzetes-
rend kénytelen volt a szexualitással kapcsolatos problémákkal első helyen foglal-

21 J. I. Cabezón: Sexuality in Classical South Asian Buddhism, Somerville, Wisdom Publications, 2017, 331.

1. ábra. Szerelmespár. Freskó. Adzsantá (2. barlang), India (i. sz. 6. sz.)
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kozni, sőt a cölibátus elvárása miatt a Buddha követői számára elméletben és gya-
korlatban is a legfőbb probléma éppen a szexualitás kezelése, legalábbis a théraváda 
hagyományban. E történetek azt jelzik, hogy a szexualitás nagyon is jelen volt a 
közösség életében. Ez természetes és érthető, hiszen hús-vér emberekről van szó, 
gyakran fi atalokról, akikben működnek az ösztönök. Viszont a probléma attól még 
bonyolultabbá válik, ha a rendbe olyanok kerülnek be, akik eredetileg szexuális jel-
legű vallási rítusokat végeztek, vagy az érzékiséghez kapcsolódó teoretikus hitük, 
gyakorlatuk volt. 

A hagyomány emlékezete

A Benáreszi beszédben a Buddha mindkét végletes utat (az aszketikust és az ér-
zékit) az avatottakhoz méltatlannak és haszontalannak tekinti, ezért elvetendőnek 
tartja – az aszkézist azért, mert boldogtalan dolog (dukkha), az érzékit pedig azért, 
mert silány (hína), világias (gamma), közönséges (potthuddzsanika). Az utóbbit érez-
hetően indulatosabban utasítja el, ugyanis míg az aszkézis, noha haszontalan, illik 
a szerzetesi környezetbe és a világiak is elfogadóan tekinthetnek rá, addig a szexu-
alitással kacérkodó gyakorlatok nehezen különböztethetőek meg a világi szexuális 
cselekvéstől, és ezért bizony nem alapulhat rájuk világiak által respektált és támo-
gatott szerzetesi közösség. 

Amennyiben az egyik végletet szexuális jellegű vallási gyakorlatnak értelmez-
zük, nem pedig a világi életmódra vonatkoztatjuk, akkor a sok felmerülő kérdés 
közül talán legélesebben az jelentkezik, hogy a Buddha mennyire ismerte ezeket, 
illetve vajon maga is tapasztalatot szerezett-e bennük? A következőkben a Vinaja 
Mahákhandhaka szövegében maradva látni fogjuk, hogy ez a hagyomány úgy tud-
ja, hogy a buddhai történet ezen pontján (az első tanítóbeszéd környékén) voltak 
olyanok, akik az Ötök csoportjához hasonlóan egy összetartozó, de éppenséggel 
szexuális gyakorlatokat folytató csoport tagjaiként csatlakoztak a Buddhához. Az 
egész szövegkorpuszból világos, hogy a Buddha az aszkézist a saját tapasztalata 
alapján veti el, viszont azt legföljebb csak feltételezni lehet, hogy a szexuális gya-
korlatok útját is ilyen alapon veti el, és nem hallomásra alapozva beszél. 

Amennyiben a fenti elemzés helytálló, számítani lehet arra, hogy a Vinaja Ma-
hákhandhaka fejezetében, de valójában az egész kánonban felbukkannak olyan epi-
zódok, szereplők, érvelések, amelyek valamilyen szexuális praktikával jellemzett 
jelenségnek a nyomai. Azaz a szerveződő rend valószínűleg már a kezdetek kez-
detén igen sokszínű lehetett, egyszerre lehettek jelen a szélsőséges aszketikus és a 
szélsőséges szenzualista irányzat felől buddhistává tért szereplők, ami erősen meg-
határozta a buddhista rend kialakulását, fejlődését, vitáit és megegyezéseit, illetve 
magának a szöveghagyományozásnak a módját és tartalmát is. 

Azon sem kell meglepődni, ha esetleg találunk a Buddha tekintélyét csorbíta-
ni látszó epizódokat, amilyen például a néhány bekezdéssel korábban olvasható 
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Upaka-epizód. Egy Upaka nevű ádzsívaka22 volt az első, akivel a Buddha találkozott 
tanító útjának legelején, még az öt szerzetessel való találkozása előtt. Upaka észlelte 
a Buddha nyugalmat sugárzó lényét, és megkérdezte, hogy ki a mestere. Ő vers-
ben válaszolt, valóban kissé fennhéjázó módon, hogy neki nincs mestere, viszont ő 
maga a legjobb mester, mire Upaka csak annyit mondott (itt ráadásul a páli szöveg 
helyi tájszólásra vált): „Énfelűlem, tesvér!”, majd fejét csóválva faképnél hagyta (Vin 
i 8). Épp az ilyen töredékek lehetnek a biztos jelei annak, hogy a hagyományozás 
régre megy vissza, azaz a szöveg hitelességét ezek inkább erősítik, mint gyengítik. 

Kiből lesz szerzetes vagy világi hívő?

Az első tanítóbeszéd hatására az Ötök csoportjának szerzetesei mind arhattá23 vál-
tak. A folytatásban először egy Jasza nevű ifjú apjából lesz a Buddha első világi hí-
ve,24 majd maga Jasza tér meg szerzetesnek és lesz a hetedik arhat. Ezután Jasza 
anyja és felesége lesznek az első női hívek, végül Jasza négy, később további ötven 
barátja tér meg szerzetessé és válik arhattá. A történetfolyam ezen szakaszán kü-
lönül el világosan a két státusz, a világi híveké és a szerzeteseké. A szuttákban sok 
olyan történet van, amikor valamelyik szereplő világi hívő vagy szerzetes lesz, és 
mindkét esetnek megvan a saját formulája, verbális beavatási rítusa. A szerzetessé 
válás feltétele az otthoni élet elhagyása (anagárijá), a beavatási formulában erre az 
első kérelem utal (pabbaddzsá vándorlét), ami egyben a próbaidős szerzetesi státusz 
is, a formula második kérése pedig a végleges avatás (upaszampadá): „Uram, kérem 
szentségedtől a vándorlétet, kérem az avatást.” A Maddzshima-nikája szuttáiban vi-
lági emberek nem válnak szerzetessé. A 152 szuttából 36-ban válik valamelyik sze-
replő világi hívővé (26 eset) vagy szerzetessé (10 eset). Utóbbiak közé 3 bráhmin, 
6 vándorszerzetes (paribbádzsaka) vagy aszkéta (acséla) tartozik, és van még egy 
rabló. Arról lehet szó, hogy ebben a szöveghagyományban buddhista szerzetessé 
csak valamilyen értelemben már nem világi személyeket avatnak fel. Bráhminokat 
is, mert ők is folytathatnak brahmacsarija életmódot, ráadásul a tehetős, befolyá-
sos elithez tartoznak, ezért nem meglepő, hogy a Maddzshima-nikájában 17 esetben 
bráhminok válnak világi hívekké. A világi Angulimála (‘Ujjfüzéres’), a rabló esete 
kivételnek tűnik; maga a történet inkább a mesés regiszterbe tartozik, és a formula 
is hányzik a szövegből, viszont őt inkább egyfajta szélsőséges tantrikus-szerű irány-
zathoz tartozó figurának értelmezhetjük25 – a csontok, koponyák kultusza ugyan-

22 Az ádzsívakák a Makkhali Gószála nevéhez kötődő aszketikus, determinista irányzat képviselői.
23 arhat: Érdemes. Több irányzatban a legmagasabb szintet elért ‘szentek’ megnevezése volt, a dzsainák 

mindmáig használják. A páli kánonban a Buddha azon tanítványai, akik elérték a megszabadulást. 
24 Három formulával (Buddha–Dhamma–Szangha)� Tapussza és Bhallika kereskedők már korábban hívé-

vé váltak két formulával (Buddha–Dhamma)�
25 Richard F. Gombrich: How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings, london, 

Athlone Press, 1996, 135–164.
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is megtalálható a későbbi tantrizmusban. Tehát a szerzetesség korai szakaszában 
a Maddzshima-nikája szerint a Buddha a világi emberek közül csak világi híveket 
szerez, szerzetessé közvetlenül nem tesz világiakat. Valószínűleg ennek racionális 
megfontolásai is lehetnek, hiszen társadalmilag minden bizonnyal nem lett volna 
elfogadható, ha a szerzetesrend elcsábítgatná a jó családok ifj ait.26 A Vinaja Mahá-
khandhaka történetfolyamának az elején is nem világi személyek válnak szerzetessé: 
az Ötök csoportja, az 500 rasztás (dzsatila, bráhmin vándoraszkéta), a 250 vándor-
szerzetes (paribbádzsaka). A világi Jasza és barátainak megtérése ennek ellentmon-
dani látszik, de a következőkben megmutatjuk, hogy esetükben sem világiakról 
van szó. 

A Jasza-epizód

Jaszáról a következőket tudhatjuk meg:

Abban az időben élt Benáreszben egy Jasza nevű ifj ú, tisztes család sarja, egy 
gazdag ember gyermeke. Három külön háza is volt: egy télre, egy nyárra, egy 
pedig az esős évszakra. Az esős évszakban négy hónapon át ki sem mozdult a 
házából; férfi kézbe nem való27 hangszerekkel szórakoztatták. Egyszer, miköz-
ben így szolgálták, szórakoztatták (paricsárajamána) és részesült az öt élvezeti 
minőségben (káma-guna), Jasza idő előtt elaludt, majd a szolgálói is álomba me-
rültek. Az olajmécses egész éjjel égett. Aztán Jasza idő előtt felébredt és meg-
látta alvó szolgálóit: egyik lánynak hóna alatt a víná, a másiknak nyakában a 
mridanga-dob, megint másiknak hóna alatt a nagydob. Az egyiknek kibomlott 
a haja, a másiknak folyt a nyála, mások motyogtak. Mintha halottkitevő helyre 
került volna. Hogy ezt látta, eltöltötte a nyomorúság, és gyökeret vert benne a 
világgal való szakítás szándéka. (Vin i 14)28

Azaz a tehetős fi atalember hosszabb időre elvonul, gyanús dolgokat művel, kiáb-
rándul a nőkből, majd szinte elmenekül otthonról. nyilvánvalóak a szöveg szexuá-

26 Amikor magadhaiak panaszkodnak, hogy a Buddha térítései miatt gyermektelenségre kárhoztatnak 
a családok, a szövegből kiderül, hogy valójában akkor is rasztások (bráhmin vándoraszkéták) és ván-
dorszerzetesek voltak azok, akik beléptek a rendbe (Vin i 42).

27 A különös és nem sokszor előforduló kifejezés (nippuriszéhi turijéhi), szó szerint ‘férfi mentes hangsze-
rekkel’ pontos jelentése nem világos.

28 Az epizód a Szanghabhédavasztuban: „A nagyszent Benáreszben a Váraká folyó partján tartózkodik. 
Abban az időben Jasza, egy előkelő család sarja, Benáreszben él. Fényes nappal nőnek való hang-
szerrel játszik; élvezkedik, szeretkezik; teste elfárad, kimerül, elernyed, hirtelen álmosság fogja el. 
Azoknak a nőknek is elfárad a testük, kimerül, elernyed; hirtelen álmosság fogja el őket. Még éjszaka 
van, amikor az alvó Jasza felébred és megpillantja a nőket: nyáluk folyik, teljesen meztelenek, hajuk 
kibomlott, karjaik össze-vissza, motyognak valamit. látván ezt, ismét az az érzés fogja el, mintha 
palotája női lakosztálya halottkitevő hely volna.” (Szanghabhédavasztu: 139; saját fordítás).
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lis utalásai, az öt élvezeti minőség (káma-guna) is ebbe a körbe tartozik. A paricsáréti 
ige (szolgál; szórakozik; szeretkezik) és származékai, különösen a káma szó környe-
zetében szintén kifejezetten szexuális jelentésűek. A szöveg írói, összeállítói nyilván 
abban gondolkodtak, hogy a gazdag ficsúr kurtizánokkal mulat, aztán undorodva 
ébred, és ez elegendő ahhoz, hogy gyorsan inkább szerzetessé váljon. Azonban 
ennek a történetnek számos jellemző szexuális-mágikus eleme van: az érzelmileg 
nem kötődő ‘szolgálók’ (paridzsana); maga a szexuális tevékenység; a rejtőzés; és 
végül a halottkitevő hely (ami a tantrikus hagyományban gyakran a vallásgyakorlat 
helyszínéül szolgál). További érdekes elem az is, hogy a történet Benáreszben, az 
Iszipatana vadasligetben folytatódik, ugyanott, ahol az első tanítóbeszéd elhang-
zott. A Buddha nyilvánvalóan ismeri Jaszát, mert nevén szólítja.

Ment tovább, és egyszer csak elérkezett az Iszipatana vadasligetbe. A nagyszent, 
aki már a hajnali szürkületkor felkelt, ebben az időben éppen a szabad ég alatt 
sétálgatott. Már messziről megpillantotta a közeledő Jaszát, abbahagyta sétáját és 
leült a párnás ülőhelyre. Akkor Jasza a nagyszent közelében fennkölten így szólt:
– ó jaj, ott a fekély! ó jaj, ott van már a romlás! 
Akkor a nagyszent így szólt hozzá:
– Jasza, itt nincsen fekély, itt nincsen romlás. Gyere, ülj le, tanítani foglak az 
örök törvényről. (Vin i 15)

A történet következő epizódja az, amikor Jasza apja elkódorgott fiát keresve szin-
tén összetalálkozik a Buddhával, aki némi varázslatot is bevetve világi hívévé teszi 
őt. És csak ezután történik meg, hogy Jasza szerzetessé, majd arhattá válik: „Már 
nem lehetséges, hogy visszatérjen a silány (hína) élethez és az élvezetekkel (káma) 
törődjön, mint korábban, amikor még az otthonában lakott.” (Vin i 16) Az első 
tanítóbeszéd kifejezései köszönnek vissza a mondatban, ez az élvezetekkel együtt-
járó ‘silány’ élet valóban az otthonlakást, a világi életet jelenti, ami Jasza esetében 
viszont egyszerűen a gazdag úri fiú toposza.

A következő epizódban az apa meghívására a Buddha ellátogat a gazdag ember 
házába, ahol Jasza anyja és felesége is tanítást kapnak, és ők lesznek az első női világi 
hívek. Ezután kerül sor Jasza barátainak megtérésére.

Meghallotta Jasza testvér négy világi barátja, Vimala, Szubáhu, Punnadzsi és 
Gavampati, mindannyian gazdag és jómódú benáreszi családok sarjai, hogy Ja-
sza megvált hajától és szakállától, megsárgult ruhát öltött és az otthonból az ott-
hontalan vándorlétbe távozott. És így gondolkodtak: „nem lehet az silány tan és 
életvezetés, nem lehet az silány vándorlét, ha Jasza ezt választotta!” Elmentek a 
tiszteletreméltó Jaszához, köszöntötték és oldalt megálltak. Akkor Jasza testvér 
négy világi barátjával elment a nagyszenthez, köszöntötte, oldalt leült, majd így 
szólt hozzá: 
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– Uram, itt ez a négy világi barátom, Vimala, Szubáhu, Punnadzsi és Gavampa-
ti, mindannyian gazdag és jómódú benáreszi családok sarjai. lássa el intelmek-
kel és részesítse útmutatásban őket szentséged. […] (Vin 19)
Majd Jasza testvér további ötven világi barátja, szerte az országból, mindannyi-
an ősibbnél ősibb családok sarjai is meghallották, hogy Jasza szerzetes lett […] 
(Vin i 20)

Mind az övennégy barát felkereste hát a Buddhát, akitől tanítást kaptak, majd kér-
ték tőle a vándorlétet és az avatást, így szerzetessé, aztán arhattá lettek. A szöveg-
hagyomány tehát úgy tudja, hogy közvetlenül Jasza körül volt négy, szintén pro-
minens családokból származó ifj ú, sőt országszerte még ötven. De ők pusztán csak 
amiatt, hogy Jasza is gazdag és az elit tagja, vagy akár mert személyes barátságban 
vannak, szintén egyik napról a másikra szakítanak korábbi életükkel és szerzetessé 
lesznek? Ez meglehetősen valószínűtlen. Az eddigi gondolatmenetbe sokkal job-
ban illeszkedik az a magyarázat, hogy Jaszának ők a társai (szahájaka) voltak, Jasza 
pedig az ő vezetőjük. Valami társaságról lehet szó, vallási közösségről, ami nem-
csak helyieket érintett, hanem országszerte voltak hívei. Arra pedig a Vinajában is 
van példa, de általában is a szektáknál megfi gyelhető jelenség, hogy amikor a nagy 
tekintélyű szellemi vagy vallási vezető megváltoztatja a nézetét, új útra tér, akkor 
hívei magától értetődően követik. 

A rasztás Uruvéla-Kasszapa odament a rasztásokhoz és így szólt:
– Urak, a nagy szamanával akarom járni a jámborság útját. Ti pedig tegyetek 
úgy, ahogy akartok.
– Uram, már hosszú ideje nagyra becsüljük a nagy szamanát. Ha te vele fogod 
járni a jámborság útját, akkor mi is mindannyian így szeretnénk tenni. (Vin i 33)

A fentiek alapján felmerülhet az a kérdés, mi köze lehetett egy eff éle furcsa társaság-
nak a Buddha személyéhez, már ha elfogadjuk, hogy valami ilyesmiről volt szó az 
első tanítóbeszédben. 

Gótama vándorútra térése

A Buddha személyéről meglehetősen keveset tudunk. A szöveghagyomány a megvi-
lágosodása utáni időkkel foglalkozik, és itt valójában nagyon kevés személyes dolog 
merül fel. Megvilágosodása előtti életét a tanítás szempontjából érdektelennek tart-
ja, legalábbis ez derül ki a kánonból. Megvilágosodásának története a Mahá-Szaccsa-
ka-szuttában (Mn 36) van összefoglalva (de ez a viszonylag hosszú szövegrész más 
szuttákban is előfordul). Közvetlenül a megvilágosodása utáni eseményeket a Vi-
naja Mahákhandhaka meséli el, nem első személyben, halála előtti napjait és halálát 
pedig a Maháparinibbána-szuttából (Dn 16) ismerjük, szintén elbeszélésből� Kevés a 
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személyesnek tekinthető adat. Sem a szutták, sem a Vinaja nem beszél születéséről, 
ifjúkoráról, és annak körülményeiről, sem arról, amikor elhagyta otthonát. Ezen 
eseményekről a kommentárirodalomban, nevezetesen a dzsátakákhoz írt kommen-
tár bevezető kisregényében, a Nidána-kathában29 lehet olvasni. E szöveg későbbi, 
mint a szutták és a Vinaja, és a megfelelő pontokon követi a már említett önéletrajzi 
részeket a Maddzshima-nikájából (Mn 36) és a Vinaja Mahákhandhakából. Számunk-
ra most az a részlet lesz érdekes, amikor a Bódhiszatta elhagyja otthonát, ugyanis ez 
a történet nem szerepel másutt a kánonban, de nyilvánvalóan köze van a korábban 
tárgyalt, Jaszáról szóló Vinaja Mahákhandhaka szöveghez.

A Bódhiszattva nagy pompával és fénnyel visszatért palotájába, és lehevert pom-
pás ágyára. Eközben tündérleány szépségű, tánchoz és énekhez mesterien értő, 
minden ékszerrel felékesített nők sereglettek köréje. Különféle zeneszerszámo-
kat fogtak kezükbe, és tánccal, énekkel, zenével igyekeztek szórakoztatni. De a 
Bódhiszattva vágyaktól megcsömörlött lelkének nem szerzett örömet sem tánc, 
sem semmi más, és rövid időre elszenderedett.
– Akinek kedvéért táncba és énekbe fogtunk, ő álomba merült. Minek fárasz-
szuk magunkat tovább? – szóltak a nők, földre dobálták a kezükben tartott 
zeneszerszámokat, és lefeküdtek. Az illatos olajjal töltött mécsesek tovább ég-
tek. A Bódhiszattva felébredt, keresztbe tett lábakkal ágyán ülve végignézett a 
nőkön, amint zeneszerszámaikat szanaszét dobálva aludtak. Egyesek szájából 
nyál folyt, testüket váladék szennyezte be, egyesek fogukat csikorgatták, egye-
sek horkoltak, egyesek álmukban beszéltek, egyesek szája tátva volt, egyesekről 
lecsúszott a ruha, és fedetlenül hagyta undorító nemi szervük tájékát. Visszata-
szító megjelenésük láttán még inkább elment a kedve minden gyönyörűségtől. 
Felékesített, díszes palotája, Indra égi lakának hasonmása, olybá tűnt szemé-
ben, mintha szanaszét heverő hullákkal borított halottkitevő hely volna, és a lét 
minden formáját olyannak látta, mintha lángokban álló ház volna.
– ó jaj, minden undorító! ó jaj, minden visszataszító! – ejtette ki az igét, és vég-
leg eltökélte, hogy remeteségbe vonul.30

Megvan mindegyik, a Jasza-történetben látott elem: nők, zeneszerszámok, halott-
kitevő, szexuális töltet, csömör. A szerző néhány részletet kihangsúlyozott, a lénye-
ges különbség viszont csak annyi, hogy a lányok kifejezetten negatív színben, sze-
xuálisan negatív kontextusban jelennek meg. Ennek magyarázata az lehet, hogy az 
érett szerzetesség korában a nőkről elítélőleg kellett beszélni a szerzetesi életmód 
megerősítése érdekében. Mindkét verzióban a történet célja az, hogy felmutasson 

29 T. W. Davids (tr.): Buddhist Birth Stories ( Jataka Tales)� The Commentarial Introduction Entitled Nidā-
na-kathā, the Story of the Lineage, London, George Routledge and Sons Ltd., 1925.

30 Vekerdi József (ford.): Buddha beszédei, Budapest, Helikon Kiadó, 1989. A fordítást néhány ponton 
szükséges volt pontosítani (pl. asszonyok helyett nők, takarandó testrész helyett nemi szerv).
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az otthonelhagyást közvetlenül kiváltó valamilyen érzelmi motivációt. Azonban ez 
a motiváció mindkét esetben gyerekesnek tűnik, és inkább fantáziálás, mintsem va-
lódi érzelmi motivációt fejez ki. Szexuális csömör természetesen létezhet, viszont 
ilyen fi atalemberek esetén nem valószínű, hogy elegendő lehet arra, hogy egyszer-
re végleg lemondjanak saját szexualitásukról. A történet folytatása még furcsább, 
néhány bekezdéssel később e szöveghagyomány szerint Gótama faképnél hagy-
ja feleségét az újszülött gyermekével. Tekinthetjük mindezt csupán toposznak: 
a gazdag ember, avagy a fi atal herceg, nőkkel szórakozgat a palotában. De ennél 
többről is lehet szó, ugyanis az aszkézisnek, a szerzetességnek, vagy általánosabban 
a brahma csarijának lényeges eleme a szexuális absztinencia; a buddhista szerzetest 
élethosszig tartó fogadalom köti. Ez a fogadalom a théraváda hagyományban hallga-
tólagosan része a vándorlétnek és az avatásnak (pabbaddzsá, upaszampadá), bele van 
értve, noha nincs benne a formulában. Az életrajzíró viszont azzal, hogy kiemeli 
Gótama szexualitástól való elfordulását, a későbbi buddhista szerzetesek iránti el-
várást vetíti rá az ifj ú Gótamára, noha az egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy mindig 
minden otthonelhagyó (pabbadzsita) vagy szamana feltétlenül cölibátust fogadott. 
A bráhminok sem élnek cölibátusban, noha bizonyos életszakaszukban (brahma-
csarija), vagy bizonyos típusú bráhminok igen. Viszont jól ismert bráhmanikus to-
posz, hogy a szexuális energia visszatartása mellett végzett meditáció olyan erős 
lehet, hogy az istenek hatalmával felér, (persze ilyenkor elég lehet egy, az istenek 
által küldött bájos apszarasz, hogy megtörje a risi nagy fogadalmát). A szexualitásról 
lemondás az indiai (de nem csak indiai) aszketikus hagyomány része. A férfi  esetén 
a mag visszatartása mágikus erőt kölcsönöz: a buddhává válás útján az első lépésnek 
is ennek kell hát lennie – így is értelmezhető ez a buddhai életrajzi epizód. logikai-
lag is jó magyarázatnak tűnik, hiszen Gótama nem tud még letenni fogadalmat, 
mert majd ő lesz az, akinek leteszik. 

Másfelől viszont ez a furcsa epizód a késői szerzetességnek a szexualitással és a 
családi élettel kapcsolatos elítélő képzeteire is utalhat. A hagyománynak ez az ága 
tud valami furcsa dologról a Buddhával kapcsolatban, de ez a dolog nem illesz-
kedik már a szövegek lejegyzésekor meglévő Buddha-képhez, az információk ösz-
szekeverednek, átértelmeződnek, az életrajzi elemekből legenda keletkezik. nem 
zavar senkit, hogy ugyanazt a történetet mesélik a Buddháról és egy kortárs fi atal-
emberről.31

Gótama előélete

nem lehet pontosan rekonstruálni, hogyan keletkeztek ezek a motívumok és ho-
gyan vándoroltak. Az valószínűsíthető, hogy a Vinajában lévő Jasza-történet a ko-

31 A Nidána-kathában Jasza történetéből viszont csak ennyi van (saját fordítás): „Akkor a Mester látta, 
hogy Jasza, egy tisztes család sarja, alkalmassá vált. És amikor Jasza éjjel kiábrándultan otthonát oda-
hagyva épp távozott, megszólította: „Jöjj, Jasza!” (nk i 150)
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rábbi, amit a Nidána-kathá lényegében áthelyezett a buddhai történetbe. A Budd-
hára vonatkozólag már a szuttákban és a Vinajában is találhatók mesés, legendás 
elemek. A Nidána-kathában ennek a kommentárírók által rögzített legendagyártó 
folyamatnak az eredménye látható.32 nyilvánvaló, hogy a korabeli szövegírók, 
kommentátorok és szerkesztők a Buddha személyes történetére vonatkozólag 
adathiányban szenvedtek, mégis megpróbáltak valamennyire összefüggő történet-
folyamot alkotni. A Vinaja nézőpontjából a Buddha és Jasza figurája közel került 
egymáshoz, ami mindenképpen magyarázatra szorul. Ahogyan az öt szerzetes is 
a Buddha ismeretségi körébe tartozott, ugyanúgy logikus azt gondolni, hogy a 
Buddha első világi térítő-kalandja is számára ismerős környezetben történt. És ha 
személyes ismeretségüket feltesszük, akkor feltételezhetjük azt is, hogy ugyanazon 
társaság tagjai voltak. A Vinaja legalábbis azt sugallja, vagyis hipotézisként felvet-
hető, hogy a Benáreszi beszédben kifejtett két véglet közül míg az aszketikus az 
Ötök csoportjának társaságához szól, a másik egy olyan társasághoz, akik – az erős 
szexuális utalások alapján – valamilyen rituális-szexuális praxist művelnek, noha 
ennek konkrét tartalma nem ismert. 

Érdekes adalék ehhez a Szanghabhédavasztuban olvasható verziója annak az ese-
ménysornak, amikor a Bódhiszattva a palotában szórakozik, majd az otthontalan-
ságba távozik:

A palota női lakosztályát meglátogatva a Bódhiszattva, miközben férfikézbe 
nem való hangszerrel játszik, élvezkedik, szeretkezik, ezt gondolja:
– lehetséges, hogy emiatt mások azt fogják mondani rám: „A herceg, a Sákják 
bölcse, nem férfi, hiszen Jasódharára, Gópikára, Mrigadzsára és a többiekre: 
hatvanezer nőre tekintet nélkül tért vándorútra!” Szeretkezek hát Jasódharával!
Így hát szeretkezett (paricsáritam) Jasódharával. Jasódhará pedig megfogant, és 
ezt gondolta:
– Amikor felragyog a hajnal, közlöm a Bódhiszattvával.
Ez idő alatt a Bódhiszattva a származva keletkezés33 jegyében ezt a verset mondja:
Házban asszonyi ágy engem ma fogadott utoljára,
Ifjú nővel együtt lakni házban többé sosem fogok.34

32 Útkeresésének, otthonelhagyásának személyes motivációi ennél nyilván összetettebbek. A Nidá-
na-kathá érdemlegesebb adatai születéséről, anyja haláláról, feleségéről, gyermeke születéséről, ott-
honról távozásáról a forrásaik bizonytalanságára utalnak, és sajnos nincs remény arra, hogy a hagyo-
mány által kreált homályos, mozaikos kép valaha kitisztul.

33 A származva keletkezés (szokásos megnevezésében a ‘függő keletkezés’) eredetileg talán kifejezetten 
a szexualitás működésének leírására szolgálhatott, speciális buddhista terminológiával.

34 Gnoli (1977): 81.
 John S. Strong: „A Family Quest: The Buddha, yaśodharā and Rāhula in the Mūlasarvāstivāda Vi-

naya.” In Juliane Schoeber (ed.): Sacred Biography in the Buddhist Traditions of Southeast Asia, Honolulu, 
University of Hawai’i Press, 1997, 113–128.
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A történet igen meglepő, a Nidána-kathával szemben itt a Bódhiszattának még 
nincs meg a fi a, illetve éppen most fogan csak meg, így az alvó feleség és kisgyerek 
otthagyásának horrorisztikus jelenete elmarad. Ellenben ennek a verziónak is meg-
van a belső logikája. Ebben a történetben az alaphelyzet az, hogy a szeretkezés nem 
jár fogamzással, ami jelentheti azt, hogy kontroll alatt van a szexuális tevékenység 
(ez emlékeztet a tantrikus magvisszatartási gyakorlatra). Sőt, a történet szerint a 
fogamzás megtörténik, amikor a férfi , jelen esetben a Bódhiszatta úgy akarja, azaz 
egyfajta szexuál-mágiát is fel lehet feltételezni. A szöveg a történetet fogadalommal 
zárja, ami szintén mágikus-rituális elem. Mindez a Buddha élettörténetének része-
ként van elmondva, és ha tartalmi elemei nem hasonlítanak is a páli verzióéra, a 
szemléletmód ugyanaz: a Buddha megvilágosodása előtt szexualitással kapcsolatos 
praxist folytatott. Emiatt helyesnek tűnik az előző gondolatmenet is arról, hogy a 
Buddha nőktől való megundorodásának epizódja a Nidána-kathában a szexualitás-
ról lemondás rituális fogadalmát helyettesíti.

Erdei piknik

Ha a Vinaja Mahákhandhaka fejezetét a Jasza-epizód után tovább olvassuk, három 
rövid fejezet után a következő meglepő történetre bukkanunk:

Ezzel a nagyszent befejezte benáreszi tartózkodását és felkerekedett Uruvélá 
felé. Egyszer aztán letért az útról, elsétált egy bokros ligetig, behatolt a sűrűjé-
be és leült az egyik fa tövébe. Éppen akkor vagy harminc cimbora a Bűbájosak 
csoportjából, asszonyával együtt abban a ligetben hódolt a gyönyöröknek. Egyi-
küknek nem volt asszonya, az ő kedvéért elhoztak egy örömlányt. Míg a többi-
ek megrészegülten hódoltak a gyönyöröknek, az örömlány a csomagjával elsza-
ladt. Erre a cimborák, cimborájuk iránti becsületből a nő keresésére indultak. 
A ligetben bolyongva megpillantották a fa tövében ülő nagyszentet. Odamen-
tek hozzá és megkérdezték:
– nem látott szentséged egy nőt? 
– Ifj ak, mit akartok a nőtől?
Erre elmesélték neki a történteket.
– Szerintetek mi volna jobb nektek: ha a nőt keresnétek meg, vagy ha önmaga-
tokat? 
– Mindenképpen az, ha önmagunkat. 
– Hát akkor üljetek le, ifj ak. Az örök törvényről foglak tanítani titeket. 
– Igen, jó lesz – mondták, majd köszöntötték a nagyszentet és oldalt leültek. 
A nagyszent pedig elmondta nekik az elrendezett tanítást, éspedig: az adako-
zásról, az erényekről és a mennyekről szóló tanítást. […] Ekkor így szóltak a 
nagyszenthez:
– Kérjük szentségedtől a vándorlétet, kérjük az avatást! (Vin i 22)
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Mielőtt megpróbálnánk közelebbről megnézni, kik is lehettek a Bűbájosak (bhad-
da-vaggija), vizsgáljuk meg a történet egyes elemeit. 

A történet helyszíne bizonytalan, már nem Benáresz, de még nem Uruvélá, 
ahol korábban az Ötök csoportjának szerzetesei a Bódhiszattával együtt végez-
ték szigorú aszkézisüket. A szűkebb helyszín viszont beszédes, az úttól távol, az 
erdő sűrűje, ami arra utal, hogy a szereplők rejtőzködni akarnak, hiszen bármeny-
nyire is szabadosnak képzeljük el a korabeli erkölcsöket, ilyen orgiákat nem tarta-
nak nyilvánosan. A rejtőzködés fontos eleme lehet a mágikus-szexuális praxisnak, 
aminek egyszerű oka van. A szexualitás alapvetően világi dolog, aki esetleg nem 
világi céllal végzi, arról ezt nehezen hiszi el egy világi, hiszen a szemlélő számára 
és technikai értelemben ugyanaz történik. Továbbá a szexualitásnak rendkívül bo-
nyolult, helytől, kortól, kultúrától függő társadalmi szabályozottsága van, de sze-
xuális tevékenységet folytató szerzetes, vándor, pap, guru mindenképp gyanús és 
veszélyes a szabályozott családi életet élők számára az olyan korokban, ahol a nők 
(feleségek és lányok) szexualitását korlátozzák, márpedig a korabeli Indiában a nő 
a férfi védelme alá van rendelve.35 Ezzel szemben az aszkézist folytatóknak éppen-
hogy szem előtt kell lenniük, és lehetőleg látványos módon kell megszenvedniük 
az alamizsnáért, például feltartott karral sokáig ülni, akár a tűző nap alatt körben 
négy megrakott tűz központjában, vagy végletekig lesoványodni a böjtöléstől.  
A buddhai középút egyik jelentése éppen az, hogy el kell kerülni e két végletet, és 
olyan szerény, komoly és tiszteletreméltó életmódot kell folytatni, aminek láttán a 
világiak hajlandók eltartani a közösséget.

A szöveg szerint a férfiak ifjak (kumára), ezért meglehetősen furcsa, hogy fe-
leségük van (padzsápati)� A padzsápati feltételezi, hogy gahapatikról van szó, azaz 
gazdákról, tehetős emberekről, az elitről, hasonlóan, mint a Jasza-történetben. 
Az örömlány (vészí) alacsony kasztú nő, akinek a meghívása nem okozott gondot 
a tisztes feleségek számára. Világos, hogy szexuális tevékenységet folytatnak, az 
örömlány meghívása is egyértelműsíti ezt, másrészt a paricsáréti (szolgál) ige, ha fi-
nomkodóan is, de ezt jelenti, ahogy korábban már többször bemutattuk. Furcsa 
az is, hogy az örömlány nem vesz részt az orgiában, noha azért van jelen, ehelyett 
elszalad valamilyen csomaggal. nyilván nem piknikről van szó, hiszen az erdő sű-
rűjében harminc házaspár szeretkezése nem az. Ha a történetet rituális nézőpont-
ból vizsgáljuk, akkor a feleség-státusz arra utal, hogy a tevékenység női szereplője, 
noha alárendelt, mégis egyfajta partneri viszonyban van a férfivel, akár beavatotti 
státusz is elképzelhető. Az örömlány jellemzően alacsonykasztú vagy kasztonkívüli 
nő (a későbbi szexuál-tantrizmusban a tipikus partner ilyen). A párok szeretkezé-
se ritualizált szexuális tevékenységre utal, nyilvánvalóan nem normál házasélet, és 
nem is alkalomszülte együttlét, hanem tervezett, szabályozott tevékenység. A szö-
veg lejegyzői számára azonban nem volt világos, hogy miről van itt szó: ezért lett 

35 Cabezón (2017: 464) a nikáják alapján 11 esetét gyűjti össze annak, hogy milyen módon számít vé-
dettnek egy nő. A világiakra vonatkozó öt erkölcsi szabály (pancsa-síla) harmadik esete a ’kámészu 
miccsháhára’ (csalárdság az élvezetekben) elsősorban a házasságtörésre vonatkozik.
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női partnerből feleség és örömlány, beavatottból ifj ú vagy férj, mágikus-szexuális 
gyakorlatból puszta szeretkezés, és ezért olyan furcsa az örömlány viselkedése is. 
A történet továbbvitelét vagy világi értelmezését hivatott szolgálni a lopás, aminek 
következtében az ifj ak végül a Buddha színe elé jutnak. 

A szöveg alapján úgy tűnik, hogy az ifj ak ismerik a Buddhát, hiszen mindenfé-
le udvariaskodás nélkül kérdezősködnek nála, de a Buddhát ismerők és tisztelők 
szokásos módján szólítják meg (bhanté bhagavá) – ugyanígy tettek Jasza és család-
ja, Brahmá, és a két kereskedő is (akiket előzőleg egy helyszellem felvilágosított a 
Buddha kilétéről). Viszont Upaka ‘testvér’-nek (ávuszó) szólítja, ami a szerzetestár-
sak szokásos megszólítása (hiszen nem ismerte személyesen, de a szerzetességét fel-
ismerte). Az Ötök csoportjának szerzetesei pedig először Gótamának szólítják, ki-
fejezve ezzel, hogy ismerik, de nem hívei, illetve ez esetben még nem tudják, hogy 
megvilágosodott. A szövegfolyam következő fejezetében szereplő rasztás Kasszapa 
pedig, aki még nem is hallott a Buddháról, nagy szamanának (mahászamana) szólít-
ja. Azaz a Mahákhandhaka szerkesztői aprólékos különbséget tettek a megszólítások 
terén, és következetesen alkalmazták is ezeket, így annak van jelentősége, milyen 
megszólítást alkalmaztak ebben az epizódban (bhanté bhagavá)�

Arra, hogy az ifj ak nem egyszerűen szórakozgató úrifi úk voltak, más dolgok is 
utalnak. Egyik az, hogy miután a Buddha tanítja őket, azonnal és egyszerre beállnak 
szerzetesnek. nem volt csömör, megundorodás a nőktől, hanem csak épp egy nagy 
orgiát szakított félbe egy apró bűnügy. Elképzelhetetlen, hogy az ilyen aranyifj ak egy 
tanítóbeszédtől 180 fokos fordulatot véve, a gátlástalan szexualitásukat totális szex-
mentességre cseréljék. A Buddha csodaképességeit mutató irodalmi túlzásra persze 
gondolhatnánk, de a szöveg ezen a helyen éppen nem a mesés regiszterben szól. Ezért 
inkább ugyanarról lehet szó, mint az Ötök csoportja szerzetesei esetén: valamilyen 
nem világi tevékenységet folytató, gyakorlatokat végző, közös ideákban osztozó kö-
zösség tagjai ők, akik keresik útjukat, mesterüket, és hajlandók korábbi technikáikat 
elhagyva másik mesterhez szegődni.36 Ezt erősíti az is, hogy együtt indulnak az öröm-
lány keresésére, a cimborák (szahájaka – társ) egymás iránti becsületéből. Azaz látható-
lag összefűzi őket valami bajtársiasság, valami közös idea, ami nemcsak az együttlétük 
megszervezésekor, hanem vészhelyzetben is közös cselekvésre készteti őket.37

A talányos kérdés, hogy mi volna jobb, ha a nőt keresnék meg, vagy ha önma-
gukat, jól értelmezhető a Benáreszi beszéd alternatívában gondolkodó keretében: 
a nő keresése a vágyak érzéki boldogságában elmerülés gyakorlata, az önmaguk 
keresése a buddhai középút.

36 lásd feljebb a rasztás Uruvéla-Kasszapa történetét.
37 A történet hátterében esetleg ősi beavatási rítus emléke is állhat, noha ezt aligha lehetne bizonyítani. 

A fi atal férfi ak felnőtté avatásának rítusai tetten érhetők indiai szertartások és mítoszok mögött, erről: 
Ruzsa Ferenc: „Sacrifi cing his only son: Śunaḥśepa, Isaac and Snow White”. Vallástudományi Szemle / 
Review in Religious Studies 12 (2016/5), Budapest, 2016, 94–133.

 Szexuális jellegű tantrikus beavatási rítus is létezett, erről: H. Isaacson: „Tantric Buddhism in India 
(from c. A.D. 800 to c. A.D. 1200).” In Buddhismus in Geschichte und Gegegnwart II. Hamburg, 1988, 
23–49.
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A Bűbájosak

A magyar fordításban Bűbájosaknak nevezett ifjakra a páli a bhadda-vaggija (szkrt.: 
bhadra-vargíja) szót használja. A bhadda alapjelentése ’áldásos, kedves’, viszont eb-
ben a szövegkörnyezetben szokásos értelmezése: szépfiú, sármőr. A vaggija szó a páli 
vagga (szkrt.: varga) származéka, aminek jelentése ’társaság, csoport’, így a vaggija 
jelentése: valamilyen csoporthoz vagy társasághoz tartozó. A ’Bűbájosak’ fordítás 
egyrészt utal a hagyomány azon magyarázatára, hogy ezek csinos, jól szituált ifjak 
voltak, illetve arra, hogy valamiféle titkos, nem világi, szexualitással is összefüggő 
tevékenységet folytattak (mint a ‘bűbájosok’, azaz varázslók). Ahogyan a későbbi 
tantrában is, a nem hivatalos vallási térben egyszerre vannak jelen obskurus szer-
tartások, varázslások, kifejezetten normaszegő szokások, szexuális gyakorlatok. 

A bhadda-vaggija kifejezés párhuzamba állítható az Ötök csoportja elnevezéssel: pan-
csa-vaggija. Azaz az elnevezés önmagában is valamilyen társaságra utal, ami megerősíti 
az előzőekben elmondottakat. Érdekes adalék ehhez az a tény, hogy szanszkrit budd-
hista szövegekben38 a (pancsaka)-bhadra-vargíja kifejezés nem a szépfiúkat, hanem az 
aszkéták ötös csoportját jelenti, a páli pancsa-vaggijákat. Ezekben a szövegekben nincs 
nyoma a Vinajában látott történetnek, a névcsere viszont utalhat arra, hogy összekever-
tek két, eredetileg jól elkülönült csoportot, amelyek közül az egyik időközben feledés-
be merült. Azaz akár az is elképzelhető, hogy eredetileg a Benáreszi beszédet egyszerre 
két társaságnak címezte a Buddha, az öt aszkétának és a harminc ritualistának. 

Páli szövegekben a Bűbájosak történetét csak a Vinaja Mahákhandhaka fejezete 
közli (illetve kommentár is foglalkozik vele), valamint a Nidána-kathá említi meg 
egy fél mondatban, érdemi kifejtés nélkül, de abban a szövegkörnyezetben, amely 
a Mahákhandhakában vette körül. A szanszkrit források közül a Szanghabhéda-vasz-
tuban szerepel a történet, szintén ebben a szövegkörnyezetben, néhány eltéréssel:

Abban az időben a Bűbájosak hatvan fős csoportja Szénájaní falun kívül, fényes 
nappal, nők kezébe való hangszerrel játszanak, élvezkednek (ramanté), szeret-
keznek (paricsárajanti). Miközben így szeretkeznek, egy nő a szabályt megszeg-
ve elszaladt. Erre a Bűbájosak keresni kezdték, és elérkeztek a Gyapotcserjés li-
getbe, ahol megpillantották a nagyszentet egy fa tövében ülve […] Odamentek 
hozzá és megkérdezték:
– nem látott Szentséged egy nőt?
– Ifjak, mit akartok a nőtől?
Erre elmesélték neki a történteket.
– Szerintetek mi volna jobb nektek, ha a nőt keresnétek meg, vagy ha önmagatokat?
– Mire lenne nekünk jó a nő? Az a jobb nekünk, ha önmagunkat keressük […]39 

38 Edgerton, Franklin: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary� Vol. II. Reprinted 1993, Del-
hi, Motilal Banarsidass,1953, 406. ‘bhadravargīya’ címszó. Például: Lalitavistara, Mahāvastu-avadāna�

39 Gnoli (1977): 149. A történet ugyanúgy ér véget, mint a Mahákhandhakában, a Buddha tanításai 
azonban hosszasabban szerepelnek. 
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A helyszín nagyjából megegyezik a páli szövegben olvashatóval: Szénájaní-gráma, 
a szövegben egyebütt Urubilvá-szénájaní-gráma, melynek páli megfelelője Uruvé-
lá Szénánigama. A történet vezetése is ugyanaz, a találkozás és a párbeszéd szinte 
szó szerint egyezik. A szanszkrit szöveg viszont részletezőbb a buddhista anyag te-
kintetében (a Buddha jellemzése, az általa adott tanítások, a Bűbájosak megtérése 
– ezeket nem fordítottam le). A páli verzió harminc párja helyett a szanszkritban 
hatvan Bűbájos szerepel, de nem derül ki, hogy ezek csak a férfi ak, vagy már a nők 
is köztük vannak, de hogy nők is érintettek a történetben, az világos. Hogy vala-
mi szokatlan dolgot művelnek abból derül ki, hogy a szöveg hangsúlyozza, fényes 
nappal teszik, és a nő valamilyen egyezséget megszeg. A tevékenységük szexuális 
jellege kevésbé világos, noha a paricsárajati (szolgál; szeretkezik) ige itt is előfordul, 
illetve a ramaté (élvezkednek) ige is erre utal. A hangszer említése új elem a páli 
verzióhoz képest, viszont a yasa-epizódban, illetve a Nidána-kathában a Buddha 
otthonról távozásának történetében láttuk már mint az érzéki élvezetekhez szoká-
sos kelléket. Hogy a nő mit szeg meg és miért fut el, nem derül ki. Ezek alapján el-
mondható, hogy noha a történetnek van egy a pálival megegyező része, a szanszkrit 
szöveg írója még kevésbé tudja, hogy kikről van szó és mi történt, azaz a pikáns 
részek még inkább homályba kerültek, talán épp azért, mert erről nem beszéltek 
a szerzetesek, nem idézték fel, tabu alá került. Ám ki nem hagyhatták a történetet, 
mert a Vinaja hagyományában ez része a Buddha élettörténetének.

Tantrikus jelenségek

A tantra vagy tantrizmus elsősorban a hinduizmuson belüli fejleménynek tekint-
hető. A hinduizmust mint az első évezredben kialakult vallási konglomerátumot 
jelentős részben a tantrikus fejlemények határozták meg. A tantrát nem lehet egy 
jellegzetessége alapján defi niálni, meghatározására számos kísérlet történt.40 ne-
vezhető a hinduizmus pusztán rituális, technikai aspektusának,41 noha a moder-
nebb hinduizmusban egészen a fekete mágia körébe tartozónak érződik.42 A ‘tant-
rizmus’ kifejezés neologizmus, a nyugati tudományosság által használt kategória. 
A tipikusan hindu saiva és vaisnava hagyományhoz képest ezoterikus tematika jel-
lemzi: spekulációk a világ bipoláris természetéről; kozmogónia; a hangok, a szavak 
és a beszéd kreatív ereje; mikro- és makrokozmikus megfeleltetések; mantrák erő-
teljes használata; nevek és szavak szimbolikus interpretációi; mandalák; mudrák; az 

40 André PadouX: What do we mean by Tantrism? In Katherine Anee Harper–  Robert l. Brown (eds.): 
Th e Roots of Tantra, Albany, State University of new york Press, 2002, 20.

41 Ez a talán legtágabb defi níció Jean Filliozattól származik, idézi PadouX (2002): 19.
42 ‘Tantramantra’ a hindí nyelvben kb. ‘abrakadabra’; obskurus, immorális vallási jellegzetessség. 
 David B. Gray (ed.): Tantra and the Tantric Traditions of Hinduism and Buddhism. [online] Oxford Research 

Encyclopedias, 2016, 4, religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/ 9780199340378.001.0001/
acrefore-9780199340378-e-59 [letöltve: 2018. február 15.]
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istenimádat rituális formái; jóslás; mágikus képességek és praktikák; jóga, különösen 
a kundaliní-jóga.43 Gyakorlati aspektusai (szádhana) a napi és speciális istentiszteletek 
(púdzsá), az istenek eulogizációja, mantrák és recitációk, a beavatási procedúrák, 
a test szimbolizációjához kötődő jóga, félelmetes és erotikus beavatási formulák, 
mágikus erők (sziddhi) megszerzése és használata, általános viselkedési előírások 
(kulácsára), az adott iskola (hagyományvonal) legendás-mitikus történeteinek el-
mondása, valamint istennőkultusz. Ez utóbbi Deví több alakja (a haragvó Kálí és 
Durgá) különös, sokszor véres rítusokkal kísért tiszteletét jelenti. Az istennőknek, 
akik gyakran koponyaékszereket viselnek, és a női alakoknak (dákiní, jóginí) fontos 
szerepük van a buddhista tantrában is. 

A tantra eredete homályba vész. Abban nagyjából mindenki egyetért, hogy 
jellegzetes elemei közül néhány nagyon régre, akár az Indus-völgyi civilizációig is 
visszamehet, illetve nyilvánvaló, hogy a Védák vagy a korai upanisadok is számos 
ilyen elemet tartalmaznak. Az erős tantrikus értelemben vett első ismert szövegek 
az i. sz. 7. századból, kézirataink az i. sz. 9. századból valók, viszont a tantra jelenlé-
téről ezeknél korábbi bizonyítékok is (például feliratok formájában) rendelkezésre 
állnak az i. sz. 5. századtól. A 8–9. századra a tantrizmus megerősödött, főleg India 
északi részén, de nem maradt érintelen tőle szinte az egész szubkontinens. A budd-
hizmus a 12–13. századra eltűnt Indiából, viszont nepálban és Tibetben a tantrikus 
irányzat lett a domináns. Indiában a hindu tantrizmus egészen a 19. századig meg-
határozó jelenségnek számított.44 

A tantrikus, más néven ezoterikus vagy ritualisztikus buddhizmus45 (mantra- 
jána, vadzsra-jána) eredete is régre nyúlik vissza. legkorábbi írásos emlékei az i. sz. 
3. századból vannak,46 ezek leginkább varázsigék (dháraní), és világi célokat szol-
gálnak. Az i. sz. 7–8. században jelennek meg olyan szövegek, amelyek buddhista 
célokat (pl. buddhává válás) tűznek maguk elé, és ez az a tartalom, ami elsősorban 
megkülönbözteti e szövegeket a hindu saiva tantrizmustól. Közvetlen előzménynek 
az a mahájána buddhista tradíció tekinthető, amelyben egyre fontosabb szerepet 
kaptak a mágikus formulák és az általuk elérhető világi célok. A 8. századtól válik 
központi céllá az istenségekkel való egyesülés és a buddhaság gyors elérése, vala-
mint az ún jóginí-tantrákban a különféle istennők köré épült normaszegő, szexuá-
lis jellegű rítusok, amelyek a már említett saiva tradíciókból kerültek be. Ezoteri-
kus buddhista szövegek igen korán, a 7. századtól kezdődően eljutottak Kínába, 
ahol részben le is fordították őket. Tibetben a 8–9. században meglehetősen nagy 
mennyiségű tantrikus szöveget fordítottak le tibetire. A folyamat a 11. századtól fel-

43 Teun Goudriaan: Hindu Tantric literature in Sanskrit. In Goudriaan, Teun – Gupta, Sanjukta 
(eds.) Hindu Tantric and Śākta Literature, Wiesbaden, Harrassowitz, 1981, 10–11.

44 David n. lorenzen: Early Evidence for Tantric Religion. In Harper, Katherine Anee – Brown, l. 
Robert (eds.): The Roots of Tantra, Albany, State University of new york Press, 2002, 33.

45 Szántó Péter: „A tantrikus buddhizmus Indiában”. In Szilágyi zsolt – Hidas Gergely (szerk.): Budd-
hizmus, Budapest, l’Harmattan, 2013, 95–120.

46 Szántó (2013): 98.
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erősödött, a létrejövő újabb szövegek a tantra újabb, ‘tökéletesebb’ fokát jelentik 
a tibeti buddhisták számára (mahájóga-tantra). A tantra-szövegek tibeti taxonómia 
szerinti négyes felosztásában (krijá, csarjá, jóga, anuttara-jóga vagy jóginí-tantra) az 
utolsó, az ún. legfelső jóga-tantra az, ami szexuális rítusokkal foglalkozó szövegeket 
tartalmaz, ilyen például a Hévadzsra-tantra vagy a Guhjaszamádzsa-tantra�47 Mindkét 
szöveg így kezdődik: „Egy alkalommal a nagyszent a vadzsra-hajadonok vagináiban 
időzött – az összes általjutott (tathágata) testének, beszédének és gondolatának a 
szívében.”48 

A buddhista tantrikus tradíció a korábbi buddhista tradíciók kozmológiai, fi -
lozófi ai és meditációs keretei közt mozog, a hindu tradíció viszont a szánkhja is-
kola kozmológiai és pszichológiai doktrínáit fejlesztette tovább, a kontemplatív 
tradíciót pedig a jógából merítette – eredetét tekintve mindkettő erősen kötődik 
a kelet-indiai szamana-hagyományhoz.49 A kultuszaikhoz köthető számos különös, 
normaszegő, félelmetes vagy akár undort keltő rítus, vagy a különféle varázstech-
nikák és babonák nem feltétlenül negatív hatást hordoznak, éppenhogy praktikus 
célokat szolgálhatnak, egyfajta mágikus problémamegoldásként.50 Olyan szokások, 
rítusok, amelyek azidáig titkosnak, megvetettnek számítottak, fokozatosan a publi-
kus vallásgyakorlat részévé lettek, elfogadottá váltak, akár irodalmi formát is öltöt-
tek. Tehát nem arról van szó, hogy a tantrizmus egy előzmény nélküli új jelenség, 
hanem inkább arról, hogy részben korábban is meglévő, illetve csak elszórtan vagy 
marginálisan létező jelenségek strukturáltabb, publikusabb, adott esetben intéz-
ményesültebb formát öltöttek.

nyugaton a tantra/tantrikus kifejezés bekerült a köznyelvbe is, leginkább ‘tant-
rikus szex’ értelemben, ami alatt miszticizált környezetben végzett, minél hosz-
szabban tartó és intenzívebb orgazmus elérését célzó szexuális praktikát értenek. 
A tantra leplezetlen szexuális tartalma miatt a 19. századi keresztény tudóstársa-
dalom számára lenézett és elutasított volt, viszont a szélesebb közönség számára a 
tantrizmusnak épp a szexuális aspektusa volt izgalmas. A nyugati interpretációt vi-
szont nem lehet azonosnak tekinteni a tantra eredeti formájával, már csak azért sem, 
mert a szexualitás a tantrának az ezzel foglalkozó ágában is többféle célt szolgál. 
A szexuális testnedvek ugyanúgy tisztátalannak számítanak, mint a többi prakti-
kákban használt anyagok (drogok, hús, ürülék, stb.), amelyek mint mágikus esz-
közök spirituális cél elérésére szolgálnak. Másrészt a szexuális egyesülés élménye, 
a rajta keresztül létrejövő tudatállapot, a megszabadulás elérésének is eszköze.51 
A nyugati tantra-szemlélet számára a tantra néhány jellegzetessége válik különösen 

47 A Hévadzsra-tantrát az i. sz. 8. sz. végére teszik, a Guhjaszamádzsa-tantrát korábbra (i. sz. 5. sz.), de ez 
erősen vitatott. [lorenzen (2002): 32.] 

48 Snellgrove (1959): 2.; Snellgrove (2002): 121.
49 Gray (2016): 8.
50 Geoff rey Samuel: Th e Origins of Yoga and Tantra, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 

322–326.
51 Samuel (2008): 231.
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fontossá. Például a tantrikus kozmológia, amelyben különféle erők (például a női 
erő, a sakti; a szexuális energia, a vírja; a szó ereje, a vács stb.) hatnak, amelyeket 
befolyásolni lehet (például jóga-praktikákkal), mert az emberi mikrokozmosz és 
a világegyetem, azaz a makrokozmosz, kölcsönhatásban állnak. Vagy hogy a világ 
működése alapjának két egymást feltételező erő, a férfi és női energia tekinthető, 
amelyet megszemélyesített alakban ábrázolnak: Śiva és Śakti (Párvatí, Kálí stb.), 
vagy az érett buddhista tantrában Upája és Pradnyá; ezen princípiumok egyesülése, 
egyesítése a legfőbb jó, amely szimbolikus (vizualizált) vagy konkrét (rituális) sze-
xuális egyesülésben is megvalósulhat. Továbbá az emberi test jelentősége is felérté-
kelődik, pédául a jóga-tradíció sajátos ezoterikus anatómiája révén, melyben külön-
féle csatornákon (nádí) és erőközpontokon (csakra) halad az ún. kundaliní, amit egy 
kígyó alakjában képzelnek el. Különösen érdekessé válik, hogy az élvezetekről nem 
lemondani kell, hanem használni azokat, a vágyat igába törni, mintsem megsem-
misíteni – a megszabadulás az élet-
ben történik52 egyfajta transzcendens 
egyesülésként például valamelyik 
istenséggel. Kuriózumnak számít, 
hogy a cél elérése érdekében lénye-
gében minden olyan eszköz felhasz-
nálható, ami a normál bráhmanikus 
tradícióban tilosnak és tisztátalannak 
számít. Ilyen jellegzetességek a ha-
lottkitevő helyekhez kötődő rítusok, 
a csontok és a holttest kultusza, hús-
fogyasztás, drogok használata. Ilyen 
kuriózum a normaszegő magatartás 
a szexuális praktikában is, például a 
megvetett társadalmi rendből szár-
mazó női partner használata, a szexu-
ális testnedvek kultusza. Különösen 
érdekes a populáris tantra-szemlélet 
számára, hogy a szexuális aktus misz-
tikus rítusként jelenik meg, az orgaz-
mussal illetve ahhoz közeli állapottal 
megváltozott tudatállapot fenntar-
tása különféle meditációs és vizuali-
zációs technikákkal kombinálódva 
eszköze lehet annak, hogy a gyakorló 
elérje a kívánt magasabb célt. A ké-
sői, főleg tibeti tantra-szövegekben a 

52 Tantrikus buddhista értelemben a szanszáráról belátható, hogy az a nirvána [Hévadzsra-tantra 2.4.32–
35; Snellgrove (1959): 104.]

2. ábra. Vadzsradhara és Pradnyápáramitá. nepál/Tibet (i. sz. 
14–15. sz). Asian Civilisations Museum 
Forrás: roots.sg/learn/collections/listing/1324967 [letöltve 
2019. április 20.].
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ritua lizált szexuális egyesülés a jóga egyik formájának számít, viszont manapság a 
tibeti gyakorlók ezt jobbára szimbolikusnak, csak képzeletben elvégzendőnek ér-
tik, ahogyan a rítushoz előírt undorító szubsztanciákat is más dolgokkal helyette-
síthetik.

 
Összegzés

A szexuális polaritáson alapuló világmagyarázatok nyilvánvalóan nagyon ősiek, 
nem lehetséges, hogy a tantrában megjelenő szexuális elemek a korukban újdon-
ságnak számítottak volna; ezért joggal feltételezhetünk valamiféle folytonosságot 
az időben visszafelé különösen annak tudatában, hogy a Buddha gondolkodását 
jelentősen meghatározó szánkhjában is erősen jelen volt a férfi -női polaritás, így 
egyáltalán nem meglepő, ha a korai buddhista anyagban esetleg felbukkannak a 
rituális szexualitás nyomai. Ám hogy ezeket a nyomokat tantrikusnak lehet-e ne-
vezni, kérdéses. Szakszerűen talán pre-tantrikus jelenségeknek hívhatnánk őket, 
de mivel a modern szakirodalom egy jelentős része a tantra/tantrikus megnevezés 
alatt az előző fejezetben ismertetett jelentéskomplexumot érti, kerültük ezt a ter-
minológiát, és egyszerűen szexuális tradícióként beszéltünk róla. Ennek ellenére 
valószínű, hogy ugyanannak a vallástörténeti folyamatnak egy szeletéről van szó.

A cikkben vizsgált szöveganyag a tantra megjelenésénél jóval korábbinak tekint-
hető,53 legalábbis tartalmi elemeit tekintve, a szövegkorpusz összeállításának utolsó 
szakasza azonban időben már átfedést mutat a tantrikus hagyományok kialakulásá-
nak idejével. Angulimála jelenléte a páli kánonban meglehetősen bizonyosan jelzi 
a kapcsolatot. A páli kánon egy lényegében zárt szöveghagyományozódás során 
jött létre, a puritán ceyloni théraváda buddhista hagyományban. E fokozatosan lét-
rejövő erős fi lológiai iskola által produkált szöveg egyszerre nagyon archaikus, és 
egyszerre magán viseli a folyamatos bővülés és korrekció nyomait. Ez a szövegha-
gyományozási mód és maga a buddhista tartalom azonban nem teszi értelmetlen-
né azt a próbálkozást, hogy a korpuszban szexuális-ritualisztikus és mágikus jelen-
ségek nyomait keressük, hiszen ezen jelenségek valóban jelen vannak India egész 
ismert vallási történetében. A páli kánonban, de az egész buddhista irodalomban 
is központi probléma a szexualitás, ha más miatt nem, akkor csupán azért, mert a 
szerzetességnek ez a kritériuma. A szexualitás kontrollja, korlátozása, vagy éppen 
vallási célú manipulálása a mágikus (tantrikus) gondolkodás része, és ettől a budd-
hista iskolák sem mentesek. A kánonban, elsősorban a Vinajában kifejezetten erős 
szexuális tartalmak maradtak fenn, részben nyilván azért, mert a vinaja tartalma a 
szerzetesi élet szabályozása, amelynek központi problémája a szexualitás. Emiatt 
nem meglepő, hogy a szabályokat megalapozó történeti hagyomány (a Mahákhan-

53 Asóka fi a, Mahinda által Srí lankára exportált, valószínűleg szóbeli szöveg (kb. i. e. 250); Srí lankán 
az Alu-vihárában összeállított írásbeli szöveg (i. e. 20–25); a kánon jelenlegi, a kommentárok által is 
használt, illetve revideált korpusza (i. sz. 5–6. sz.)
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dhaka történetfolyama a Buddha megvilágosodása utáni élettörténetéről) is tartal-
maz szexuális elemeket. A Vinaja ilyen jellegzetességének tudomásulvétele mellett 
észre kell venni, hogy a Buddha életrajzának eseményeit tárgyaló kommentárha-
gyomány is sokszor ebben a szexuális-mágikus keretben mozog. 

A feltárt jelenségek időbeli elhelyezésével kapcsolatban persze óvatosnak kell tenni. 
Valószínű, hogy Asóka idején (i. e. 268–232) a kánoni szövegeknek egy része már meg-
volt. Ebből viszont nem következik automatikusan, hogy az itt bemutatott szexuális 
elemeket is tartalmazták azok a szövegek, ugyanis felvethető, hogy ezek a jelenségek 
csak jóval később, akár például a tantrizmus első korai bizonyítékainak időpontja körül 
kerültek bele a kánonba, a szöveghagyományozódás egy későbbi szakaszában. Még-
is, az tűnik valószínűnek, hogy a kánon ezen furcsaságai legalább olyan régiek, mint 
maga a kánon. Azok ugyanis, akik Srí lankán például az erdei piknikről szóló részt a 
kánonban rögzítették, láthatólag már nem igazán értették, de megpróbálták megőrizni 
a hagyományt, azaz Srí lankára már ezzel együtt került a szöveg. 

A buddhizmus történetének megismerésében fontos szempont lehet, ha a sze-
xuális és mágikus elemeket (akár tantrikusnak nevezzük őket, akár nem) már a leg-
korábbi szövegekben meglátjuk. És ez nemcsak a későbbi buddhizmus megértésé-
hez lehet segítség, hanem a páli buddhista szövegek értelmezésének a megkönnyí-
tését is szolgálja. A páli szövegek olvasása közben érdemes tekintetbe venni, hogy 
a szerzetesrendbe nemcsak az aszketikus (dzsaina, ádzsívaka) vonalat képviselő ván-
dorszerzetesek álltak be nagyobb számban, hanem olyanok is, akik kapcsolatban 
lehettek olyan vallásos elképzelésekkel, amelyek a szexualitásban a mágikus erőt, 
sőt az indiai vallásos szcénában nagyon erős státusszal rendelkező ‘megszabadulás-
hoz’ vezető utat látták. A buddhizmus alakulását a két irányzat felől érkezettekkel 
folytatott párbeszédek és viták egyformán befolyásolhatták.

Rezümé

A buddhizmus alapszövegének számító Dhammacsakkappavattana-szutta szerint an-
nak, aki vándorútra tért, el kell kerülnie az út két szélet. Az út egyik széle, az egyik 
véglet: az aszkézis. A másikat hagyományosan a világi vágyakkal azonosítják. Mivel 
a beszéd szerzetesekhez szól, ez a másik véglet nem lehet a világi élet, hanem egy 
olyan vallási irányzatra kell vonatkoznia, amely a szexuális vágyakat eszközként 
használja. noha ez a jelenség az érett tantrizmus egy ágára lesz jellemző, nincs aka-
dálya feltételezni, hogy már jóval korábban jelen volt Indiában. A kánonban másutt 
is előfordulnak szexuális-tantrikus elemek, ilyen például a hárem-jelenet a kom-
mentárban megőrzött Buddha-életrajzban, vagy Jasza megtérésének történetében, 
amely a Vinajában olvasható. Különösen érdekes az az epizód, amelyben harminc 
csinos ifjú az erdő mélyén szeretkezik feleségével. Ezek lehetnek a legkorábbi írásos 
nyomai az indiai tantrizmusnak, vagy legalábbis egy vallási szexuális gyakorlatnak 
a korai buddhista tradíció környezetében.
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Abstract
Tibor Körtvélyesi
Th e Other Edge of the Path – Traces of Tantric Sexuality in the Pali Canon

According to the foundational text of Buddhism, the Dhammacakkappavattana Sutta, one 
who has gone forth from the household life must avoid the two edges of the religious path� One 
of these two extremes is asceticism; the other one is usually identifi ed with worldly desires� 
Since the Buddha speaks to monks, the other extreme cannot be the worldly life of laymen: 
it must refer to a religious practice that uses sexual desire� Although this phenomenon is a 
characteristic of mature Tantrism, there is good reason to suppose it had been present in India 
much earlier� In the Th eravāda textual corpus there are sexual/tantric elements elsewhere, 
such as the harem scenes in the Vinaya story of Yasa’s conversion and in the biography of the 
Buddha preserved in the Jātaka Commentary� Especially interesting is the Vinaya story of the 
company of thirty handsome friends making love to their wives in the forest� Th ese may be the 
earliest written records of Indian Tantrism or at least that of a religious sexual practice within 
the scope of early Buddhist tradition�
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Buddhism, Indian Buddhism, Tantra, Tantrism, Buddhist Tantra, Pali Canon, 
Th eravada Canon, sexuality, Tantric sex, sexual tradition, magical tradition
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