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Tanulmányok,  fordí tások

F E N Y V E S I  B O G L Á R K A

Az Üresség tanítása -  A Tanítás üressége
A súnjatá és az upája viszonyának áttekintése hínajána 
és korai mahájána szövegek alapján

Jelen írás tárgya a buddhista üres, üresség1 és ügyes módszer2 3 fogalmak, és azok egymáshoz 
való viszonyának vizsgálata a buddhista tanítások, különösképp a hínajána és mahájáncP szöve
gek, gondolatainak fényében. Célom nem a két terminus filológiai vagy történeti tanulmányozása, 
inkább a két eszmében rejlő kölcsönösség felfejtése, kibontása és megértése.

Bevezetés
írásom  a súnjatá fogalom  bem utatásával kezdem . A szót lehetne m entességnek, h iány
nak is fordítani, de ezek az olvasatok vélem ényem  szerint nem képesek kifejezni a gon
dolat m inden aspektusát, ezért a későbbiekben m indig az üresség szót használom  majd 
a súnjatá m agyarítására. Ez az eszm e m ár a Buddhánál is fontos szerepet tö lt be, bár a 
korai szövegekben4 a szó konkrét, hétköznapi értelm én felül, leginkább az öt szkandha5 és

1 Páli (továbbiakban p.): sufína, sunnatü; szanszkrit (továbbiakban sz.): éünya, éünyata; kínai (továbbiakban k.): kong
köngxmg 2c t£. Munkám főszövegében jellemzően a fogalom magyar és szanszkrit megjelöléseit fogom használni.

2 P, sz. upaya, k.fangbián  -  eszköz, ügyes, megfelelő eszköz; p. upayakosalla, sz. upaya-kausalya, k. shánqiáo fángbián
-  jártas az eszközökben, jártas, képzett a módszerekben. Az upája kifejezés előfordul a Páli Kánonban is, míg 

az upájakuszala ritkán (An 6.79, Ne 5), annak szanszkrit és más nyelvű megfelelői inkább a mahájána szövegekben 
fordulnak elő.
3 Sz. hmayüna, k. xiáoshéng éhül. A hínajána elnevezésnek, ami kis vagy alsóbbrendű utat vagy kocsit, szekeret jelent, a 
mahájánával (p., sz. mahüyüna, k. dáshéng ^ fÜ ) való összehasonlításban van értelme, amit nagy vagy magasabb rendű 
útnak, kocsinak lehet fordítani. A nevet a magukat mahájánának vallók ragasztották a szerintük korlátoltabb, alan
tasabb utat követőkre. A megkülönböztetés ellenére, a mahájána saját irodalma mellett elismeri a korai, Páli Kánon 
részét képző szövegeket mint a Buddha szavát ellenben a mai egyetlen hínajána hagyomány, a théraváda, csak a saját 
Kánonjába bevett szövegeket tartja mérvadónak. Skilton 1997: 81. A hínajána-mahájána megkülönböztetés eredetileg 
értékítéletet hordoz magában, én azonban kizárólag a szövegek kategorizálása, és így az összehasonlításuk érdekében 
használom ezeket a megnevezéseket.
4 Bhikkhu Sujatot és Bhikku Brahmalit követve korai szövegek alatt a négy főbb páli nikája szövegeit, az azoknak 
megfeleltethető ágama illetve egyéb kánonokban fennmaradt irodalmat, a vinaja és a Khuddaka Nikája egy részét értem. 
Sujato, Brahmali [online].
5 P. khandha, sz. skandha, k. yún ÜÍ; magyarul halmaz vagy aggregátum az elterjedt fordítás. A személy képzetének öt 
összetevője: test, más néven forma, alak, alkat (p., sz. rüpa, k. séyún fe ls ) , érzések, érzetek, benyomások (p., sz. vedanü, 
k. shduyún §|g), észlelés, felfogás (p. sanna, sz. samjiía, k. xiángyún 3 !Hí), akarati tényezők (p. sankhara, sz. samskarah, k. 
xíngyún frUi), tudat, tudatosság (p. mnnana, sz. vijnana, k. shiyűn ülclÉi). Magyar fordítás: Vekerdi 2004:186; Fórizs 2013: 
133-134,139. Lásd még Gethin 1986: 35-53.
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az anátman,6 illetve m editációs tapasztalatok kapcsán m erül föl. A  m ahájána ebből az ér
telem ből kiindulva, de már más, kibővített jelentésekben használja a szót, valam int több, 
helyenként ellentm ondásosnak tűnő tanítást alapoz az üresség ezen új gondolataira. 
A  helyzetet tovább bonyolítja az idő és tér faktor. M inthogy a Buddha születésétől és ta
nítói pályafutásától napjainkig eltelt több, m int 2500 év, am i alatt a buddhizm us vallássá 
érett, iskolákra szakadt és eljutott különböző országokba. Term észetszerű, hogy ennyi év 
történéseit, még ha kim ondottan a szöveghagyom ányra fókuszálok is, lehetetlen  a maga 
teljességében ism ertetni, ezért leszűkítem  a vizsgálatom  tárgyát a korai hínajána és korai 
m ahájána szövegek tartom ányára, és a m ahájánán belül is inkább a szútrákkal7 foglal
kozom. A z ürességtanításoknak szentelt fejezetben csupán átfogó képet szeretnék adni 
a súnjatá fogalom hoz kapcsolódó fontosabb korai hínajána és m ahájána gondolatokról 
és azok viszonyrendszerérői.

Ezután az upája hasonló, bár rövidebb áttekintése következik. Ezt a fogalmat inkább az 
előző fejezetben említett üresség sokféle értelmezésének egybefűzéséhez szeretném használ
ni. Az upája tantétele egyedül is megérne egy önálló munkát, itt azonban nem erre a foga
lomra szeretnék összpontosítani. A  következőkben az ügyes módszer szerepét mint az üres
ség értelmezési lehetőségeinek kiterjesztését taglalom.

írásomra úgy tekintek, mint egy magamat is új felfedezésekhez segítő kutatómunkára. 
Az egyes fejezetekben a súnjatáról és upájáról szerzett ismereteimet gyűjtöm össze, végül 
cikkem a két első fejezet szintézisét adó konklúzióval zárom.

M ivel a je len  m unka jórészt szövegek -  azon belül gyakran szavak -  vizsgálatán 
alapul, ezért fontosnak tartom  m egem líteni az egyes term inusok páli, szanszkrit és k í
nai m egfelelőit -  főleg, m ivel az a tapasztalatom , hogy a m agyar és az angol fordítások 
sok esetben félrevezetőek. írásom  főszövegében a könnyebb olvasás kedvéért páli és 
szanszkrit szavak m agyaros átírását használom , kínai szavak csak a lábjegyzetekben 
fordulnak elő. Az egyes buddhista term inusokat m agyarázó lábjegyzetekben közlöm  
azok páli és szanszkrit tudom ányos átírását, kínai kifejezések esetén a tradicionális írás
jegyeket és azok tónusjelölő ékezetes, pinyin  átírását. A  főszövegben előforduló idegen 
szavak és buddhista term inusok első előfordulását, illetve a felhasznált m űvek cím eit 
dőlt betűvel szerepeltetem .

Munkámhoz elsődlegesen a szövegek angol fordítását vettem alapul, azonban a Páli 
Kánonból kiemelt példák és a kínai nyelven fennmaradt művek vizsgálatakor minden eset
ben ellenőriztem azok páli, illetve kínai nyelvű változatának írásom szempontjából releváns 
szakaszait.

A  felhasznált idézetek jó része saját fordítás, mivel vagy nem áll rendelkezésemre meglévő 
magyar szöveg, vagy nem tartom megfelelőnek azt. Épp ezért a fordító személyét csak akkor 
jelzem  külön, ha a fordítás nem a sajátom. A főszövegben mindig az egyes szövegrészietek

6 Nem én, én-nélküliség. P. anattá, sz. anátman, k. wúwő
7 P. suttá, sz. sutra, k. fing $ie. A páli és szanszkrit szavak jelentése fonál, szál, értekezés, és a hagyomány szövegeit értjük 
alatta. A buddhista szutták a Buddha által elmondott és főként Ananda emlékei szerint megőrzött tanításokat jelentik. 
A szútrák ellenben a szanszkritul fennmaradt szövegek elnevezései, melyek jellemzően mahájána iratok, és már nem 
feltétlenül a történelmi Buddhának tulajdoníthatóak. A kínai fing  $ie klasszikus szöveget, szent könyvet, átadást jelent.



Fenyvesi Boglárka • Az Üresség tanítása -  A Tanítás üressége 5

magyarra ültetett változatát közlöm. A szövegek forrását minden esetben lábjegyzetben je
lölöm; saját fordítás esetén lábegyzetben adom meg a fordítás alapját képező idegen nyelvű 
szövegrészletet is. A  kizárólag lábjegyzetekben bemutatott idézetek esetén először az általam 
használt idegen nyelvű forrást, majd annak magyar fordítását szerepeltetem. A fordításokat a 
téma bemutatásához használom, valamint állításaim, feltevéseim bizonyításához, ezért igye
keztem minél pontosabban visszaadni a forrásszöveg értelmét és szóhasználatát.

„ ... [A] szavak ki vannak téve születésnek és halálnak, míg a jelentés nem.
... [A] szavak függnek a betűktől, a jelentés azonban nem. .. ."8

I. Súnjatá
1.1. Súnjatá a korai buddhista szövegekben

Ebben a fejezetben az üresség korai buddhista szövegekben megjelenő jelentéseit és a kü
lönböző jelentésváltozatok összefüggéseit vizsgálom. Ezek alaposabb megértése érdekében 
a korai írások ürességgel kapcsolatba hozható alaptanainak ismertetésével kell kezdenem a 
kifejtést. A  „buddhai alaptanítások", vagyis azok, melyeket a hagyomány és a tudomány je
lenlegi állása szerint azoknak tartunk -  még ha nem is mindig használják a szót - ,  ugyanúgy 
magukban hordozzák a mahájánában megjelenő súnjatá előzmény-csíráit, mint azok a gon
dolatmenetek, amelyek viszont konkrétan foglalkoznak az üresség valamilyen értelmével. 
A  korainak datált szutták is számos helyen említik az üres vagy üresség gondolatát. M ég 
akkor is, ha eltekintünk a szó hétköznapi helyzetekben, hétköznapi értelemben vett haszná
latától,9 kimondottan sok szövegben találhatunk utalást az üresség elvont, a mahájána gon
dolatokhoz hasonló értelmére. Ezért ebben a fejezetben azon kívül, hogy megemlítek néhány 
példát, ahol a korai szövegek ürességről beszélnek, szót ejtek majd a Tan azon alapköveiről, 
mint például a Négy Nemes Igazság10 és függő keletkezés,11 melyeket egyértelműen kapcsolatba 
hozhatunk a súnjatával.

Ahogy azt már munkám bevezetésében is említettem, az üresség és üres kifejezések 
megjelennek már a korai szuttákban is. A  Buddha több helyütt beszél ürességmeditációról,12 
az öt szkandha és az én13 üres voltáról.14 15 Ami különbségnek tűnik a későbbi értelmezések
hez képest, hogy a théraváda13 által is elismert korai szuttákban a Buddha nem beszél a vi
lágról, mint külső valóságról. így  sem azt nem állítja, hogy létező, sem azt, hogy nem létező.

8 „... [W]ords are subject to birth and death whereas meaning is not.
... [Wjords are dependent on letters, but meaning is not.” Suzuki LXXVI [online].
9 Iti 45.
10 P. cattdri ariya-saccdni, sz. catvdri drya-satydni, k. slzhendl si shengdi Részletesen az 1.1.1. alfejezetben.
Arv 6, SN 56.13.
11 P. paticca-samuppáda, sz. pratítya-samutpáda, k. yuánqíW$&- Részletesen az 1.1.1. alfejezetben.
12 SA 80, SN 43.4, páliul sunnato samadhi. Részletesen az ürességmeditációnak szentelt 1.2. alfejezetben.
13 P. aham, attan, attd; sz: aham, dtman; k. wő  ffe, zlwő S  ffe -  én, önmaga, szelf.
14 Részletesen az 1.1-es alfejezetben.
15 P. théraváda, sz. sthaviraváda, k. shángzuö bú _tjálq[l -  az öregek, thérák tanítása, hitvallása, mondása. Az egyetlen 
napjainkig fennmaradt hínajána iskola, amely megőrizte a legrégebbi, tudomásunk szerint teljes egészében fennmaradt 
buddhista kánont, a Páli Kánont. A Páli Kánon a páli nyelven fennmaradt szövegek gyűjteménye, amelyet a hagyo
mány az Abhidhamma Pitaka és néhány egyéb szövegegyüttes, mint például a Théra- és Thérígáthá, kivételével közvetle
nül a Buddhának tulajdonít.
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Ugyan vannak szövegek, amelyek látszólag objektív tartalmakat érintenek, úgymint: minden,16 
világ,17 lét,18 de azokról is kiderül, hogy a Buddha ugyanolyan illúziónak tartja azokat, mint 
ahogy a személy énképét is. Ami „minden"-nek tűnik, a „világ", az igazából a hat érzékszer- 
v,19 azok tárgyai,20 vagyis együttesen a hat érzéktartomány21 és a belőlük fakadó tudatosság.22 
A „világ" elképzelése az „én" tévképzetéből ered. Már csak azért is, mert nem foglalkozhatunk 
külső, a tapasztalásunktól független dolgokkal. A  „világ" a nem létező „szem ély", tehát az öt 
aggregátum, szkandha tapasztalati valósága, így személyes, egyedi, érzésektől szennyezett 
és azokból generálódó. Minden lény teremti a saját világát, rabja annak, és nem képes túllátni 
azon. Mindez nem azt jelenti, hogy a Buddha tagadja a világ létét, keletkezését, elmúlását. 
Egyszerűen csak arról van szó, hogy amihez a hétköznapi tudatnak hozzáférése van, tapasz
talja azt külsőnek vagy belsőnek, nem önmagában álló. Nem olyan, amilyennek tűnik, hanem 
a felfogás révén mutatja meg magát. A  rajtunk kívül álló, értelmezés nélküli, objektív való
ságra viszont nincs rálátásunk. Nem férünk hozzá mások szubjektív világtapasztalásához.23 24 
A zöld szín például minden szemnek más, a rátekintő szem fizikai adottságai, a mögöttes 
tudat felfogó képessége, a személy emlékei és egyéb eltérő tulajdonságaik révén.

Tehát elmondható, hogy a korai szövegekben az üresség nem a természetre, külső kör
nyezetre, tárgyakra, vagyis nem egy objektív valóságra vonatkozik. A  tapasztalást énnek és 
külvilágnak tartani illúzió. A  szenvedés24, egyik gyökéroka ez a tévedés, mert ragaszkodáshoz 
és a karma25 folyamatos továbbgörgetéséhez vezet. Megtisztítani az érzékelést a rá tapadó 
érzésektől, belátni a tudat működésének természetét, és megfékezni annak káros mozdu
latait (a Nemes Nyolcrétű Ösvényen26 való haladás révén) viszont a karma megszüntetését és 
megszabadulást eredményez.

Számos vita alakult ki buddhista berkeken belül, újabb és újabb filozófiai irányzatok szü
lettek, létrejött a mahájána gondolkodásmód, kommentárok és új szutták láttak napvilágot 
az idők folyamán. Mindez azért, mert sokan sokféleképp értik a Buddha szavait. Az egyik 
legmegosztóbb kérdés épp az átman, anátman, vagyis az „én" léte vagy nem léte, tehát tulaj
donképpen az üresség kérdése. M it kell alatta érteni, mit nem; van-e bármi is, aminek önléte,

16 SN 35.23, SN 35.43.
17 AN 4.23, SN 1.70, SN 35.85.
18 SN 45.164.
19 Szem, fül, orr, száj, test, tudat.
20 Látvány, hang, illat, íz, testérzet, gondolat vagy tudattárgy.
21 P. salayatana (sál- hat, ayatana -  az öt érzékszerv és az elme [sz. manas; p. manó, mana(s)] [és az általuk érzékelt minősé
gek), sz. sadayatana, k. íiúchú 7\j|£; magyarul szokták még az érzékelés hat kapujának vagy tartományának is fordítani.
22 Ehhez a gondolathoz hasonlít a jógácsára csak-tudat tanítása, a maga kibővített módján, hiszen a korai tanításban 
még nincs szó tárház-tudatról, és hat tudatosság van, nem nyolc. P. cakkhuvinndna, sz. caksuvijnana, k. yánshi SfUic -  
szem-tudatosság; p. sotavinmna, sz. érotra vijnana, k. érshi -  fül-tudatosság; p. ghdnavihhdna, sz. ghrana vijnana, k. 
bísM jMic -  orr=tudatosság; p. jivhdvihhdna, sz. jivha vijnana, k. shéshi ÜTüic -  nyelv-tudatosság; p. káyavinnána, sz. kaya 
vijnana, k. shénshi JHsfc -  test-tudatosság; p. manovinndna, sz. manó vijnana, k. yishi Süic -  elme-tudatosság.
23 "If anyone, bhikkhus, should speak thus: 'Having rejected this all, I shall make known another all' -  that would be a mere empty 
boast on his part. I f  he were questioned he would not be able to reply and, further, he would meet with vexation. For what reason? 
Because, bhikkhus, that would not be within his domain." „Szerzetesek, ha bárki így beszélne: Tzt mind visszautasítván, más 
mindenséget fogok ismertetni' -  az puszta hencegés lenne a részéről. Ha kérdeznék róla, bosszantaná. Miért? Azért, szer
zetesek, mert az (a más mindenség) elérhetetlen lenne a számára." SN 35.23.
24 P. dukkha, sz. duhkha, k. gu, kü szenvedés, kimozdultság, kellemetlenség. A buddhai tanítás elsődleges célja a 
szenvedés megszüntetése, lásd Négy Nemes Igazság. Részletesen az 1.1.1. alfejezetben.
25 P. kamma, sz. karma, k. yé H  -  tett, cselekedet.
26 Nemes Nyolcrétű Ösvény: helyes szemlélet, helyes szándék, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes megélhetési
mód, helyes erőfeszítés, helyes éberség, helyes koncentráció. P. ariya atthangika magga, sz. aryastangikamarga, k. shéng 
bazhTdáo Arv 19 és Bodhi: 1993.
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öwofl/ója27 van, vagy nincs? A Tanítás új szövegei születtek, melyek gyakran azt állították, hogy 
közvetlenebbül mutatnak a buddhai igazságra, mint a régebbi hagyományok írásai, valamint 
voltak, akik a már meglévő szövegek hagyományos fontossági sorrendjét bírálták felül.28 
A buddhista eszmék, és így az üresség fogalma is, folyamatos, nem elhanyagolható, és nem 
feltétlenül időben és térben lineárisan követhető változásokon mentek keresztül. A  Buddha 
„egy" megvilágosodása29 már azzal „több" elemre szakadt, hogy elkezdte tanítani. Hiszen a sza
vak sokaságával volt csak képes átadni a tudását úgy, hogy érthető és befogadható legyen a 
tanítványok számára. A  különböző habitusú, élettörténetű, megértési képességű hallgatósága 
pedig más-más tanítói megközelítést igényelt, így egyre sokasodtak a Buddha beszédei.

Azt, hogy egy-egy hitvitában, filozófiai eszmefuttatásban kinek volt igaza vagy kinek sem, 
nem lehet megmondani. Azt gondolom azonban, hogy érdekes és hasznos lehet megvizsgálni a 
Dharma,30 illetve ezen írás, keretein belül a súnjatá és upája különböző olvasatait; nem úgy, mint 
egymással nézeteltérésben álló, hanem mint egymást kiegészítő gondolatokat. Mintha egy igaz
ság hiteles leírásai lennének, csak épp az igazság gömb alakú lenne, az arról nyilatkozó szemé
lyek pedig mind más oldalról, más szögből és más fókuszú lencsén keresztül néznék a gömböt. 
A  különböző országok régi térképei hasonló módon viszonyulhattak a Földhöz, mint a számos 
buddhista szöveg a Dharmához. A nemzetek a saját területüket rajzolták középre, azt tekintették 
kiindulópontnak, ahhoz mérten jelölték be a négy égtájat. Készültek pontosabb és pontatlanabb 
térképek; színesek, domborzati viszonyokat is ábrázolók és egyszerűek, melyek csak a partvo
nalakat és a főbb tájékozódási pontokat jelenítették meg. Hasonlóképp, a buddhista tanítványok 
azt emelték ki a Tanból, amit megértettek, lényegesnek és célravezetőnek véltek, ezután pedig 
e megértés köré próbálták illeszteni a Buddha egyéb magyarázatait. Ha valaki el szeretne jutni 
A-ból B-be, akkor mindig az a térkép lesz a leghasznosabb számára, amelyiken mindkét pont, 
a köztük elterülő vidék és a járható útvonalak is jelölve vannak. Lehet, hogy egy máshonnan 
érkező utazónak már nem ugyanarra a térképre esne a választása. így van ez a tanítássokkal 
is. Mindannyian máshonnan érkezünk, így a megvilágosodás felé is más utat kell terveznünk 
magunknak. A  más nem értékítélet. Arra azonban vigyázni kell, hogy tényleg tudjuk, vagy a 
tanítónk tudja, hol állunk pontosan a Dharma térképén, hogy jó irányba induljunk el. Ahogy 
arra is, hogy hiteles térképet válasszunk segédletnek. Minden mesterségnek akadhatnak önjelölt 
művelői, és egy képzeletbeli tájról is lehet csodaszép és részletes térképet rajzolni.

A  következőkben megpróbálom képességeimhez mérten körbejárni a buddhai tanítás 
itt releváns területeit, és felhasználva a rendelkezésre álló információkat, új ismereteket és / 
vagy látásmódot szerezni és mutatni. Ez a munka számomra mindenképp tanulságos lesz, 
remélem azonban, hogy nem csak magamnak, de másoknak is használhatok vele.

27 R, sz. svabhava, k. zlxing §  14.
28 Ez a jelenség inkább a mahájána szövegek kezelésére igaz, hiszen jellemző a mahájána iskolákra, hogy egy-egy szö
veg vagy szövegtípus köré szerveződtek, és azt más szövegeknél magasabb rendűnek tartották.
29 P. sambodhi, sz. sambudh, k. zhéngjué IE j| -  megvilágosodás, vagy felébredés -  p. sz. bodhi, k. pútí ü l i ,ju é  j|.
30 P. dhamma, sz. dharma, k . fa  ü ,  a páli és szanszkrit szavak szélesebb jelentéstartománnyal bírnak, mint a kínai kifeje
zés; többek közt szerepelhetnek norma, törvény, igazság, elem, dolog, minőség, tudattárgy, jelenség és tan értelemben, 
és gyakran a Buddha által felismert és tanított igazságra vonatkoznak. A fa  ü  ellenben leginkább törvény, módszer, út 
és buddhista tanítás jelentésekben használatos.
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1.1.1. A z  ürességgel kapcsolatos alapfogalmak

Ahhoz, hogy behatóbb megértést szerezhessünk az üresség buddhizmuson belül elfoglalt 
szerepéről, értelméről és jelentőségéről, fontos megismerkednünk azokkal az alaptanítások
kal, amelyek kontextusba helyezik a fogalmat, illetve amelyekre visszavezethető.

Bár nehéz szavakba önteni, egyszerűen magyarázni méginkább, véleményem szerint a budd- 
hai tanítás egy igazságra vonatkozik. „Valamire", ami annyira távol áll a hétköznapi tapasztalá
sunktól és felfogásunktól, egyben annyira közel, hogy sok esetben még a Buddhának is hosszú és 
komplex magyarázatokat kellett hozzáfűznie, hogy a követői beláthassák. Ha tehát minden budd- 
hai tanítás egy irányba mutat, és egy igazságot hivatott megvilágítani, akkor feltehető, hogy ugyan
arról az egy igazságról beszélnek, csak más megközelítésből. Eszerint a különböző fogalmak és 
beszédek jelentése is egybeszőhető. Míg külön-külön akár ellentmondásosnak is tűnhetnek, mégis 
egy jelentés megnyilvánulásainak tekinthetőek. Ahogy képzelem, olyan ez, mint az emberi test. 
Sejtekből áll, szövetekből, csontokból, inakból, izomból és számos más alkotó elemből. A  szem és a 
lábszárcsont ugyanúgy része, pedig mindkettőt más típusú összetevők alkotják. A haj és az izmok 
egyáltalán nem tűnnek hasonlónak, szinte kétséges, hogy összetartoznak, és ha csak ezt a két ele
met vesszük, nem is vagyunk képesek rekonstruálni az egész szervezetet. Mégis, ez a bonyolult test 
egy apró zigótából indult. Ha a testet nézzük, hihetetlen, hogy egy zigóta minőségét hordozza; ha a 
zigótát nézzük, hihetetlen, hogy képes testté válni. A  Tan teste a Buddha megvilágosodásából nőtte 
ki magát. Az, hogy egy-egy tanításban a szívét vagy épp egy hajszálát látjuk-e, csak rajtunk múlik.

Tekintsük hát át azokat a fogalmakat, amelyek kikerülhetetlenek a Tan megértése és he
lyes gyakorlása szempontjából.

1.1.1.1. Alapfogalmak magyarázata

A  Buddha, a hagyomány szerinti első beszédében, a Dhammacsakkappavattana szuttában31 azt 
mondja az öt aszkétának, első tanítványainak,32 hogy a Buddha által felismert középút,33 amely 
belátáshoz, bölcsességhez, békéhez, közvetlen tudáshoz, megvilágosodáshoz és nirvánához34 vezet, 
nem más, mint a szélsőségektől való tartózkodás és a Nemes Nyolcrétű Ösvény. Az okot pe
dig, hogy miért szükséges az ösvényre lépni, a Négy Nemes Igazság magyarázza. Eszerint, a 
lények szenvedést tapasztalnak; a szenvedésnek oka van, ebből kifolyólag megszüntethető, a 
megszüntetés módja -  egyben a negyedik igazság -  pedig a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Miért szenvedésteli a világunk? M ert nem látjuk tisztán. Ebből kifolyólag pedig vágyako
zunk és ragaszkodunk.35 Ént tapasztalunk ott, ahol nincsen; sajátunknak tekintjük a testünk,

31 SN 56.11, Dhammacsakkapavattana -  A Tan kerekének elidítása, Vekerdi 2004: 45.
32 A hagyomány szerint az öt aszkéta Kondannya, Bhaddija, Vappa, Mahánáma és Asszadzsi volt. (Buddhist Publica
tion Society 2009/2. [Online].)
33 P. majjhimá-patipadá, sz. madhyama-pratipadá, k. zhöngdao ^  üt. A középút a korai szövegekben a szélsőséges nézetek
től (és életviteltől), különösen az öröklét és a megsemmisülés nézeteitől való tartózkodást jelentette. A Buddha többször 
kijelentette, hogy ő a középutat tanítja, így a kifejezést gyakran használják a buddhista Dharma szinonimájaként. SA 
300, SN 56.11.
34 P abhinna, sz. abhijna, k. shéntöngzhí -  felsőbb, magasabb rendű tudás; p., sz. sambodhi, k. déngjué H  j| -  meg
világosodás, felébredés, tökéletes tudás; p. nibböna, sz. nirvána, k. niépán iMM.
35 Vágy -  p. sz. rága, lobha, p. tanhá, sz. trsná, k. tán j=T, tánai j í S I ;  magyarra sóvárgás vagy vágy kifejezéssel szokás 
fordítani. Arra az erős érzelemre utal, amelyik nagyon határozottan vonz a tárgya felé, vagy épp eltaszít attól. Negatív 
formája például az undor vagy gyűlölet, amikor látni sebírjuk a másikat. Ragaszkodás -  p., sz. upádána, k. zhízhuó
az érzelmi és tudati kötődésre -  legyen az tudatos vagy akár tudattalan -  vonatkozik.
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tudatunk és az ezek által felfogott és közvetített ingereket, holott ez nem én. Az, amit énnek 
és világnak nevezünk, csupán az érzékszerveink által tapasztalt és felfogott szubjektív benyo
máshalmaz, és az azzal kialakított viszony. A  Buddha a személy valós voltát úgy kérdőjele
zi meg, hogy rámutat összetett, változó és feltételekhez kötött létére. Beláttatja, hogy az én 
illúziója öt halmazra, szkandhára36 vezethető vissza, melyek egyike sem állandó, örök vagy 
változatlan, és egyik sem része vagy hordozója egy fix személyiségnek. A  létezés öt eleme: a 
test, érzékelés, észlelés, adottságok és a megismerés.

Az „én" képzete szüli a „más"-t, a „más" illúziója az „én"-t. A  Buddha az érzékelés hat 
alapját és az azokhoz tartozó tárgyakat, úgymint szem-forma, fül-hang, orr-illat, nyelv-íz, 
test-tapintásérzetek, tudat-tudattárgyak, nevezi meg az „én-kreálás" és ezzel a szenvedésbe 
süppedés legfőbb felelőseinek. Az érzékszervek és tárgyaik találkozásakor a nekik megfelelő 
tudatosság jelentkezik,37 ami egyfajta kapcsolatot eredményez. Ez a kapcsolat az, mely hatá
sára pozitív, negatív vagy épp semleges érzés merül fel, ami azután a vágy -  legyen az akár 
vonzódás vagy elutasítani akarás -  megszületéséhez vezet. A  szenvedés oka a vágy, tehát 
közvetetten a hat érzékelő tudatosság nem megfelelő működése. A  Buddha tanítása szerint 
helyes gyakorlással megakadályozható a vágy felmerülése, és ez az egyik módja a szenvedés 
megszüntetésének.

Hogy a szenvedés közvetlen oka a vágy, arról számos szöveg38 tanúságot ad. Ennek 
magyarázatául a világ -  vagyis a hat ájatanán keresztül megvalósult tapasztalás -  múlan
dósága39 és az én-nélküliség40 szolgál.41 Az öt szkandha és a hat ájatana szoros össze
függésben állnak egymással. M íg az öt halmaz alkotja a feltételezett ént, a személy önnön 
érzetét, addig a hat kapu szerepe az, hogy lehetővé tegyék az én ön- és külvilágra vo
natkozó tapasztalását, azonban ezek egyike sem az én. A  kínai nyelven fennmaradt Szamjukta 
Agama 273-ban ez áll:

« A  Buddha így szólt a szerzetesekhez: „ ... Szerzetesek, épp ahogy két tenyér összeér, és 
hangot ad, úgy jön létre a szem és látható formák feltételeitől függve a szem-tudatosság, és ez 
a három együtt kapcsolat. A  kapcsolatból érzés, érzékelés és szándékok születnek.

Ezen jelenségek egyike sem én, állandótlanok; maradandó én nélküliek, nem végtelenek, 
nincs szilárd létük, változóak. M iért van ez így?

Szerzetesek, ezek mindegyike születés, öregedés, halál, megszűnés és újjászületés ter
mészetű. Szerzetesek, minden összetett dolog olyan, mint egy illúzió, egy lángnyelv, egy 
pillanat alatt ellobbannak; és mivel nem valóságosak, ezért jönnek (keletkeznek) és mennek 
(megszűnnek).

Ennél fogva, szerzetesek, minden üres, összetett dologgal kapcsolatban tudjátok, leljétek 
örömötök benne és legyetek figyelemmel erre:

36 SN 22. 48, SÁ 34, SN 45.178, SN 22.56.
37 Például a szem (érzékszerv) és a forma (annak tárgya) kapcsolatának esetén látás-tudatosság (az előzőeknek megfe
lelő tudatosság) jelentkezik. Mind a hat érzékszervnél így van.
38 Iti 15, Iti 105, SN 12.43, közvetetten kapcsolódik: Iti 58, SN 1.63.
39 P. anicca, sz. anitya, k. wúcháng -  múlandó; p. aniccatá, sz. anityatd, k. wúcháng xing -  múlandóság.
40 "Rüpam kho, rádha, anatta, vedaná anatta, sannd anatta, sankhara anatta, vinnanam anatta." „Rádha, a forma éntelen, az 
érzés éntelen, az érzékelés éntelen, a tudati tényezők éntelenek, a tudatosság éntelen." SN 23. 2.17.
41 "Properly discern that impermanence is suffering, that emptiness is non-self, and that misery is death. Uproot the wandering 
mind!" „Helyesen lásd, hogy az állandótlanság szenvedés, az üresség nem én és a nyomorúság halál. Irtsd ki a vándorló 
tudatot!" Thag 19.1.
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Minden üres, összetett dolog üres bármilyen állandó, végső, maradandó, változatlan ter
mészettől; üresek 'éntől' és 'enyémtől'. .. ."» 42 43

A szöveg feltehetően egy, azóta elveszett, szanszkrit forrás kínai, nagyjából az i. sz. 
IV -V I. századra tehető fordítása. Habár az ágamák43 a hínajána szövegek közé is sorolha
tók,44 és az egyes ágam a csoportokat m egfeleltetik a Páli Kánon nikájáinak, előfordulhat, 
hogy egyes fordításokra hatással voltak a m ahájána tanítások. Ez csupán feltételezés, 
viszont az ágam ákon kívül m áshol nem találkoztam  a „m inden üres, összetett d olog"45 
kifejezéssel, és a jelenségek üres voltának ilyen m értékű hangsúlyozásával. A  Szamjukta 
Agama 232 egy részlete pedig a kérdésre, hogy a világ m iért üres, így felel: „A szem üres, 
üres a végső és változatlan term észettől, üres 'éntő l' és 'enyém től'. M iért van ez így? Ez a 
term észet, ahogy v an ."46 Értelm ezésem  szerint az utolsó m ondat „term észet" szava már 
a m ahájána buddha-természete47 felé m utat. Előfordulhat, hogy a szöveg fordítója ism erte 
a korai m ahájána szövegeit, és azok gondolatisága hatott a fordításra. Ez azért is lehet
séges, mert, ahogy Skilton is em líti A Buddhizmus rövid történetében, a m ahájána érzel
mű csoportok, egyének évszázadokig együtt éltek a hínajána iskolák tagjaival. A  m ahá
jána iskoláknak ugyanis nem  volt önálló nikájájuk,i8 48 így saját kolostoraik sem. A m ahá
jána kezdetben m int gondolkodásm ód, s nem m int önálló szerzetesi rend volt jelen. To
vábbá ezt a feltevést tám asztja alá bizonyos m értékig H úiféng 2013. Tudomása szerint 
az ágam ák közül az Ékottara Agam a valószínűleg m ahájána hatásokat m utat. Bár nem 
beszél a többi ágam áról, vélem ényem  szerint ez az állítás azok szövegeire is igaz lehet. 
Az ágam ákat századokkal a m ahájána m egjelenése után fordították kínaira,49 és a leg
több eredetije ism eretlen. Ezen felül nem  egy eltér a páli m egfelelőjétől -  előfordul, hogy 
a kínai szöveg rövidebb vagy épp hosszabb, és a páliból hiányzó részleteket tartalm az - ,

42 „The Buddha said to the monks: "... Monks, just as two hands coming together produce sound, so, conditioned by eye and visible 
form s arises eye consciousness, and these three things together are contact. From contact arise feeling, perception, and volition. All 
these phenomena are not-self, impermanent; they are without a permanent self, not eternal, not stable, changing. Why is this so? 
Monks, these have the nature o f birth, ageing, death, ceasing, and rebirth. Monks, all compounded things are as an illusion, aflame, 
ceasing in an instant; being not real they come (arise) and go (cease). Therefore, monks, with regard to all empty compounded things 
you should know, rejoice in, and be mindful o f (awake to) this: All empty compounded things are empty o f any permanent, eternal, 
lasting, unchanging nature; they are empty o f self and o f belonging to s e l f .  . . ."  SÁ 273.
43 P, sz. agama, k. ahán IJpJ'ÉT, ahán jtng |5pJ'É‘$:e, ajímó . A páli és szanszkrit szó az írásos és szóbeli hagyomány
ra utak különösen a Buddha beszédeinek gyűjteményére. Azon iskolák szövegeit nevezik ágamáknak, amelyeknek 
szanszkrit volt a szent nyelve, és a kínai kánonban maradtak fenn. A kifejezés szó szerinti értelme 'ami jön', megközelí
tés, eredmény, vagyis valami, ami a múltból eredő tradíció által maradt ránk. Skilton 2013: 7.
44 Ugyan ez csak hínajána szempontból mondható, mivel a mahájána iskolák a korai szövegeket elismerik, hivatkoznak 
rájuk, és dolgoznak velük.
45 „all empty compounded things", k. ytcjié xíng —
46 "Eye is empty, empty of eternal and unchanging nature, empty of anything belonging to self. Why is this so? This is 
nature as it is." Az utolsó mondat fordítható még így is: „Ezek természete eredendően ilyen." K. cíxing zi ér it t t t  §  W.
47 A terminus kifejezetten a mahájána buddhizmusban elterjedt, a korai (hínajána) szövegek nem említik, így páli meg
felelője nincs. Sz. buddhadhatu (dhatu-  p. alkotóelem, jelleg, tulajdonság, természet, tényező, alak; sz. elem, alkotórész 
vagy réteg; k. jié  ^-), k.fóxing
48 P, sz. nikaya -  gyűjtemény, gyülekezet, csoport, szekta, osztály. Nikájának nevezik a buddhista szövegek gyűjte
ményeit, de magukat az egyes avatási csoportokat, vagyis azokat a szerzeteseket is, akik azonos vinaja szabályokat 
tartanak be. K: búpái nlb/ft -  vallásos gyülekezet, szekta. P , sz. vinaya -  fegyelem, morális gyakorlat, szabály, etikai kód, 
szerzetesi fegyelem; k. jiélü -  fogadalmi szabályok.
49 Az első kínaira fordított buddhista szöveg, a Negyvenkét fejezetes szútra, k. Sishíér zhang jtng E3 feltehe
tően i. sz. 166 előtt készült. Ch'en 1973. 36. A mahájána szútrák az i. e. I. századtól jellemzően nagyjából az i.sz. 500-as 
évekig születtek. Skilton 2013: 87.
Az ágamák szövegeit pedig jellemzően az i. sz. TTT-TV. században fordították kínaira. Húiféng 2013: 14.
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és nem nehéz a mahájánával párhuzamos gondolatokat felfedezni bennük.50 Azt is fontos 
megemlíteni, hogy a kínai fordítók többsége különböző típusú buddhista szövegekkel ta
lálkozhatott, ebből kifolyólag máshogy viszonyultak azokhoz, mint az indiai szerzetesek. 
Nem tettek különbséget hínajána vagy mahájána írások között, ezért nem is törekedtek arra, 
hogy világosan megkülönböztessék azokat. Persze lehetséges, hogy a szóhasználat egysze
rűen csak a kínai nyelv és gondolkodás sajátosságának köszönhető. Egy biztos, az SA 232 páli 
megfelelője51 enyhén eltér a kínai verziótól, és nem használja a „természet" szót.

Az SA 273 fentebb idézett hosszabb részlete egyértelm űen kim ondja, hogy a je len 
ségek nem egyenlők az énnel, m úlandóak, m ivel nincs állandó létük, nem  végtelenek, 
nem stabilak, változóak. Születés, öregség, halál, m egszűnés és ú jraszületés vár rájuk. 
Ezt a folyam atot, vagyis a létesülés és elm úlás körforgását -  más értelm ezésben a kar
ma és ok-okozatiság egym ást követő tizenkét láncszem ét52 -  pratítja szamutpádának, 
függő keletkezésnek hívjuk.53 A hínajána tradíció szerint ez szintén a hat ájatana v ilá
gára érvényes leírás, m íg egyes m ahájána vonalak a külső és belső dolgok feltételektől 
függő keletkezését és elm úlását, m ások pedig m agát az ürességet, m int a változásból és 
kölcsönös függésben létezésből fakadó „önálló-én-nélküliséget",54 értik alatta.55 A pra
títja szam utpáda láncszem ei a következők: 1. tudatlanság, 2. akarati képződm ények,
3. tudatosság, 4. név és form a, 5. az érzékelés hat alapja, 6. kapcsolat, 7. érzés, 8. vá
gyakozás, 9. ragaszkodás, 10. létesülés, 11. születés, 12. öregség és halál,56 bánat, ja jve
székelés, fájdalom , elégedetlenség és kétségbeesés. Ezek látszólag olyasfajta kapcsolat
ban állnak egym ással, m int a sorba állított dom inók, viszont valójában nem  közvetlen 
ok-okozatiságról beszélünk, inkább kölcsönös feltételes viszonyról.57 Egyik láncszem  
m egléte következésképp a m ásik m egjelenését eredm ényezi, és így tovább. A  függő ke
letkezés tizenkét elem e nem létrehozza egym ást, inkább olyan m ódon feltételei egym ás
nak, hogy ha az egyikük létrejön, akkor annak elkerülhetetlen velejárója, hogy a többi 
is kibontakozzon.58 A tudatlanság vagy nem tudás -  tehát „én"-t látni ott, ahol nincs, 
nem a Dharma szerint felfogni, tapasztalni a világot -  szándékokhoz, késztetésekhez vezet,

50 Például az egyébként párhuzamos SN 12.35 és SÁ 297. A két szöveg már nevében is különbözik, és míg az SÁ 297 köz
ponti eleme az üresség, addig az SN szöveg meg sem említi azt. A " What is the great discourse on the emptiness ofdharmas? 
It is this: Because this exists, that exists; because this arises, that arises. That is to say: Conditioned by ignorance, activities arise; 
because o f activities, consciousness arises, and so on ..., and thus arises this whole mass o f suffering/' rész teljesen hiányzik a páli 
szuttából. „Mi a dharmák ürességéről szóló nagyszerű értekezés? Ez: mivel ez létezik, az is létezik; mivel ez keletkezik, 
az is keletkezik. Ami azt jelenti, hogy tettek a tudatlanság mint feltétel következtében jönnek létre; a tettek révén létrejön 
a tudatosság, és így tovább. így jön létre a szenvedés felhalmozódása." Ez az idézet szerintem meglehetősen a Nágárd- 
zsuna-féle függő keletkezés-üresség gondolatmenetre hasonlít.
51 SN 35.85.
52 P., sz. nidüna -  forrás, ok, eredet, k. yínyuán -  ok és feltétel.
53 SN12.1 A témát részletesen bemutatja: Végh 2009.
54 Sz. nihsvabhöva, k. wú zlxlng §  14 -  önvaló, öntermészet nélküliség, k. wúzíwő -  nem létező én, önmaga
nélküliség.
55 Erről majd a mahájána tárgyalásakor írok bővebben.
56 P. avijja, sz. avidyü, k. wúmíng 2&PJ/ wúzhi -  tudatlanság, nemtudás; p. sankhara, sz. samskarah, k. xíng -  aka
rati tényezők, képződmények, késztetések; p. vinhana, sz. vijhöna, k. shi Hű -  tudatosság; p., sz. namarüpa, k. míngsé % 
fe -  név és forma; p. salayatana, sz. sadayatana, k. liü rúchú 7\ AllS -  az érzékelés hat alapja, a hat érzékszerv]; p. phassa, 
sz. sparéa, k. chú fiU -  kapcsolat, érintkezés; p., sz. vedana, k. shbu § ; -  érzés[ek], érzet[ek]; p. tanha, sz. trsna, k. ái §£ -  
vágyakozás, szomj; p., sz. upadana, k. qű -  ragaszkodás, hozzátapadás; p., sz. bhava, k. yőu ^  -  létesülés, p., sz. jati, 
k. sheng £  -  továbblétesülés, születés; p., sz. jaramarana -  öregség, halál, k. láo bmg s í -  öregség, betegség, halál. 
A kínai változat: SÁ 287.
57 SN 12. 69, SN 12.49.
58 SN 12.67.
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ezekből em elkedik ki a tudatosság, am ely a név és form aként alapot és tám aszt nyújt 
a hat kapu beengedő m űködésének. Ennek révén kapcsolat jön  létre érzékszervek és 
érzéktárgyak között, am i érzéshez,59 az pedig vágyakozáshoz,60 ragaszkodáshoz61 ve
zet. Itt kezdődik az „én-kép" és a „m ás-kép" születése, először csak halvány, a tuda
tosság határát súroló folyam atként, m ajd egyre erőteljesebb felfogás form ájában. Az 
„én" -  újból és újból m egtörténő -  születése, a világ és a szem ély kettéválása, abban 
a pillanatban tettenérhető, am ikor tudatos szintre em elkedik egy-egy identitás elem. 
M int am ikor m eghozunk egy döntést, választunk; vagy éppen tudatosan szem léljük az 
önm agunk és a külvilág közötti viszonyt. Innen pedig elkerülhetetlenül eljutunk a halál 
birodalm ába. M ert m inden, am i m ellett valaha is lehorgonyoztuk a szem élyiségünket, 
m úlandó. A  változás folyam atosan m egingatja az identitás m egszilárdulásra törekvését. 
M int tó vizét az azt tápláló patak, szüntelenül felkavarja és m ozgatja a leülepedni vágyó 
énképet. N incs fogódzó, am iben stabilan m egkapaszkodhatnánk, így m egállás nélkül 
én-újraalkotásban vagyunk, olyan nyughatatlan állapotban, am i felett nincs hatalm unk, 
és ettől óhatatlanul is szenvedünk.

11.1.2. Az alapfogalmak és az üresség

M iután a fentiekben körüljártuk azokat az eszméket, amelyek ismerete elengedhetetlen a 
buddhai tanítások megértéséhez, és amelyek a Tan sarokköveiként szolgálnak, lépjünk to
vább, és vizsgáljuk meg, hogy milyen viszonyban vannak a súnjatá, üresség gondolatával.

A  korai szövegekben leginkább m elléknévi alakban találkozhatunk az üres kifejezés
sel, am i tehát más entitások ürességére utal; ritkábban fordul elő, hogy a szó főnévi alak
ban állva, önálló fogalom ként jelenik m eg.62 Ráadásul, mintha kevésbé hangsúlyoznák 
vagy em elnék ki az üresség tanítását a többi tantételhez képest, m int azt a mahájána írások 
teszik. Viszont annak ellenére, hogy a korai szövegekben arányaiban kisebb a jelentősége 
az ürességnek, azt gondolom , hogy valójában legalább annyira áthatja a hínajána tanítá
sokat és a történeti Buddha szavait, m int ahogy a m ahájána szövegeit is. Azt mondanám, 
hogy habár a szó: „üresség" később, a m ahájána irodalom ban kelt igazán önálló életre, a 
m ögöttes tartalom , a jelentés, már a legelső tanításokban is jelen  van. Kezdve azzal, hogy 
m inden ember és gyakorló szám ára az első akadály a saját énje és a világ képzete. Az „én" 
m ozgat bennünket, az hajt, vágyakozik, tapasztalja a szenvedést, a világ pedig színesnek 
vagy szürkének, vonzónak vagy utálatosnak, befogadónak vagy kirekesztőnek tűnik; az 
em beri játszm ák színterének. A hogy feljebb már em lítettem , a Buddha rám utat arra, hogy 
a világ, am it tapasztalunk, am iről állíthatunk bárm it is, az érzékkapukon keresztül m eg
m utatkozó valóság. Nem  független a tapasztalástól, az én képzetével szennyezett, mégis 
m entes attól. A  szenvedés csupán az énnel kapcsolatban értelm ezhető; szenvedünk, mert 
énnek hisszük a hat érzéktartom ányt és az azokból fakadó érzeteket, tudattartam okat. 
Tulajdonképpen úgy éljük meg, m intha az én szenvedne, holott m inden üres a szem ély
től. N incs „én", se sem mi, am i állandó, örök és változatlan lenne.63 M inden múlandó, 
nincs mibe belekapaszkodni. Ha képesek lennénk ezt belátni és eszerint viszonyulni

59 Lehet kellemes, kellemetlen és semleges.
60 Melynek pozitív megnyilvánulása: akarom, vonzás; negatív: utálom, taszítás.
61 Az előző mozdulat rögzítése, énként, a saját identitás részét alkotó viszonyulásként való megélése.
62 Análayo 2010: 153 [online].
63 Legalábbis a korai tanításokban.
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a környezetünkhöz, m egszabadulnánk a káros tudatállapotoktól. A  tanítások azért olyan 
részletesek és sokfélék, m ert nem egyszerű félretennünk az alapvető tévképzeteinket, 
és úgy látnunk a valóságot, ahogy az valójában van.

Az én üres, nincs jelen. Ennek kifinomult, és nagyon is a madhjamaka^ üresség-tanítására 
hajazó leírását adja a következő, SA (2) 218 szövegében szereplő vers, ahol nemcsak saját énjének 
ürességét, de más lények összetett létezését is megénekli a szerzetesnő:

„Mára, hibás nézeted van a 'lényekről',
ha azt mondod és hiszed, hogy valóban léteznek, mint tényleges valóság. 
Konvencionálisak és üresek, összetett lényegűek csupán, semmi több; 
a valóságban nincsenek 'lények'.
Olyan ez, mint amikor a különböző okok és feltételek 
összeadódnak, és egy használható 'szekérben' egyesülnek.

Ugyanez van a halmazokkal, elemekkel és tartományokkal: 
az ilyen okok és feltételek összeadódása révén vannak lények.
Karmikus feltételek révén állnak össze, 
karmikus feltételek révén esnek szét.

Magam minden vágyakozást megszüntettem,
A tudatlanság sötétje megsemmisíttetett.
Tökéletesen megszűnt.
Békésen a tisztaság állapotában időzök, 
így, értsd meg Gonosz:
Légy őzettél."64 65

A hat ájatana és az öt szkandha, amit „én"-nek gondolunk, üres, mentesek az „én"-től. 
A  szenvedés tehát üres, mert az „én"-en és a világ állandóságán alapszik, holott egyik sem valós 
létező.66 A függő keletkezés a változás szüntelenül forgó mozgását mutatja be, és azt, ahogy a tu
datfolyamatok -  mentesen éntől és maradandóságtól -  új és új valóságot és viszonyokat kreálnak 
maguknak. Ez, mintegy folyamatábraként, épp azt tárja a szemünk elé, hogy hogyan és miért 
nem tud megállapodni a tudat, és generálja saját és az általa tapasztalt világ újjászületését. A  Négy 
Nemes Igaság és a Nemes Nyolcrétű Ösvény mögött is az üresség bújik meg csendben; kiindu
ló pontjuk a szenvedés, anitja, anátman. Ennek érdekes megfogalmazását láthatjuk a Nágaszéna 
Bhiksu Szútrábsn: "A  személy tudatossága tudja, bölcsessége megvalósítja az Ösvényt, öntermé

64 „A madhjamaka iskola A Tökéletes Bölcsesség szútráit magyarázta és az ezekből fakadó következtetéseket vonta le, 
... A madhjamaka iskola megalapítója a hagyomány szerint a „kiváló" Nágárdzsuna volt, ... A Tökéletes Bölcsesség 
szútrái, amelyekre a madhjamaka mint szentiratokra támaszkodott, nem szisztematikus értekezések, hanem csak egy
szerűen kijelentik mondanivalójukat, gyakran paradoxonok vagy költői képek formájába öltöztetve. A madhjamaka 
iskola megkísérelte átfogó, egységes rendszerbe foglalni ezeket a tanításokat. Ezek közül a legfontosabb a dharma-sún- 
jatá, a dharmák-üressége volt. A madhjamaka tanításainak központi elve az volt, hogy minden dolog sünya, üres, tehát 
önléte (svabhdva) nincs." Skilton 2013: 100-101.
65 A következő angol fordítást vettem alapul: "Mara, you have a wrong view of'beings',/saying and believing they actually exist 
as substantial entities. /  Conventional, empty they are but compounded entities /  there are in fact no 'beings.' // Like when causes and 
various conditions/converge and yield the use o f a 'chariot'. /  The same with aggregates (khandhas), elements (dhatus) and spheres 
(ayatanas): /  because o f the convergence o f such causes and conditions there are beings. /Because o f karmic conditions they assemble /  
because o f karmic conditions they disperse. / / I  have cut off all craving,/the darkness o f ignorance is destroyed. /H aving reached comp
lete cessation./I peacefully dwell in a state o f purity./Therefore understand: /B ad  One, you are defeated." SÁ (2) 218.
66 "Look on the world as empty, Moghamja, being always mindful. Having removed wrong view o f self, in this way one will cross 
beyond Death." „Úgy nézz a világra Mógharája, mint üresre, mindig éberen. Az én hamis gondolatát elhagyván, ily 
módon meghaladható a halál." Snp 5.16.
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szete mentes az éntől."67 A mahájána irodalomban megjelenő gondolat, hogy minden üresség-ter
mészetű és ennek felismerése a megvilágosodás, valamint, hogy a függő keletkezés az, ami miatt 
minden üres és egymásba kapcsolt. Semminek sincs körülhatárolható, más dolgoktól elválasztha
tó léte. Már a fentiekben tárgyaltak alapján is azt kell gondolnom, hogy ez a két elgondolás egyál
talán nem áll távol a korai tanításoktól. Például a SÁ 293-ban egyértelmű kapcsolat látható a függő 
keletkezés, állandótlanság és az üresség között. Ráadásul ebben a szövegben ez mint legfelsőbb 
tanítás jelenik meg: „Szerzetesek, én a dharmát (a jelenségek természetét) tanítom; szerzetesek, én 
a nemes, mindent felülmúló, ürességgel kapcsolatos, a függő keletkezés tanításával megegyezőt 
tanítom. Azaz: Mivel ez létezik, létezik az is; mivel ez keletkezik, keletkezik az is."68

1.1 .2 . Ürességmeditáció69 a hínajána szövegekben

A buddhai tanítások célja, hogy helyes belátásra70 ébresszék a tanítványokat. M inden szö
veg, magyarázat és gondolatmenet ezt hivatott szolgálni. Ugyanazok a tanítások egyes 
szövegekben csupán a helyes szem léletet71 72 és megértést megalapozandó elméletként hang
zanak el, más szuttákban már említésre kerül az is, hogy milyen gyakorlatok köthetők hoz
zájuk. Sokhelyütt a Buddha egyértelműen utasítja a szerzeteseket, hogy amit mond, azt ne 
csak hallgassák és értsék, de ültessék át a gyakorlatba: elmélkedjenek róla, lássák be, tegyék 
a koncentrációjuké11 tárgyává, majd engedjék el.

A  hínajána korpusz szerint az ürességgel kapcsolatos gyakorlat az ürességmeditáció vagy 
ürességkoncentráció, amelyet általában két, illetve helyenként három másik szamádhival együtt 
említ a hagyomány.73 A szövegek sajnos nem egységesen magyarázzák ezeket, sőt, helyenként 
a szamádhik neveinek felsorolása sem következetes, így nem lehetünk egészen biztosak benne, 
hogy mit értettek és gyakoroltak ürességkoncentráció néven a Buddha korában. A Szamjukta Aga
ma 80., A Dharma Pecsétjéről való párbeszéd című szöveg úgy definiálja az ürességkoncentrációt, 
mint ami megalapozza a „jeltelenség" és „semmisség" felismerését, valamint a képzelődésektől 
mentes tudást és belátást. A  szövegben a három gyakorlat együtt fejti ki hatását. Ebben a szuttá- 
ban az üresség az öt szkandha állandótlanságán, elmúlásán, változó természetén való elmélkedést 
és az abból fakadó megtisztult tudatállapotot jelenti.74

67 Forrásaim: „The consciousness o f a person knows, his wisdom realizes the Path, and his life principle is empty without a per
manent entity/' K. rén shén zhé shéng juézhi zhé xiáo dáo zlrán zhé xüköng wúyőu rén „ A í í # £  J I ^ ;ÍÍBfÍ:ilí §
A "  NBS T167ŰB.2.74.
68 A következő angol részletet vettem alapul: „I teach monks dharma (the nature o f phenomena); I teach monks the noble, the 
supramundane, connected with emptiness, conformable to the dharma o f conditioned genesis. That is to say: Because this exists, that 
exists; because this arises, that arises." SÁ 293.
69 P. sunnatasamadhi, sz. áünyatásamádhi, k. kong sánméi
70 P. vipassana, sz. vipaéyana, k. guan, guan -  belátás, befelé forduló vizsgálódás. Mind gyakorlat, mind pedig annak 
eredményeként születő tapasztalati tudás értelemben.
71 P. sammáditthi, sz. samyagdrsti, k. zhéngjián IE.ML.
72 P, sz. samadhi, k. sánméi HBí;.
73 Choong 1999: 61. Ezek a jeltelenség (p. animittá, sz. animitta, k. wúxiáng 2&4I), téma/cél/szándék nélküliség (p. 
appanihita, sz. akincana, k. wúyuán 2&JÜI), mérhetetlen (p. appamána, sz. apramána, k. wúliáng 2&M) és semmisség vagy 
nincstelenség (p. ákihcahha, sz. ákimcanya, k. wú suőyőu 2&pÍt;̂ ’) szamádhi. MN 121, SÁ 236, SN 43.4, MN 122, SÁ 80, MN 
43, DS 2.1.8, AN 3.183, AN 3.184-352.
74 „Suppose a monk sits down in an empty place at the root o f a tree and well contemplates bodily form as being impermanent, being o f a 
nature to wear away and to jade away. In the same way he examines feeling... perception.. .formations... consciousness as being imper
manent, being of a nature to wear away and to fade away. Examining those aggregates as being impermanent, o f a nature to wear away, to 
be unstable, and to change, his mind is delighted, purified, and liberated. This is called emptiness." „Képzeljük el, ahogy egy szerzetes 
leül egy üres helyre egy fa gyökerénél, és helyesen elmélkedik a test múlandóságán, elenyésző és elhalványuló természetén. 
Ugyanígy vizsgálja az érzést... érzékelést... tudatosságot, mint amik múlandóak, elenyésző és elhalványuló természetűek, 
megbízhatatlanok, változnak; elméje elragadtatott, megtisztult és felszabadított. Ezt hívják ürességnek." SÁ80.
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A „jeltelenség" az érzékelés hat kapuján át a tudatba lépő érzéktárgyak m ellőzését,75 
a sem m isség pedig a három méreg76 jeleinek elhagyását takarja.77

A Szamjukta Agama 23678 ehhez képest üresség-összpontosítás alatt a látás-tudatos
ság vizsgálatát, és szükség esetén helyes erőfeszítéssel a vágytól, sóvárgástól és tisztátalan 
ragaszkodástól való megtisztítását érti, a másik két szamádhi-típusról pedig nem tesz em
lítést. A  szöveg szerint, ha a látás-tudatosság szennyeződésektől mentes, akkor annak az 
üdvös állapotnak a megtartását segíti elő a gyakorlat. Ebben a szövegben csak a szem-látás 
érzékkapuról esik szó, valószínű azonban, hogy a szöveg nem teljes, mivel a Páli Kánonban 
megőrzött M N  151 nagyjából megegyezik vele, viszont jóval hosszabb annál, és mind az öt 
érzékszervi tudatossággal megismétli a tanítást.

Az Üresség-koncentráció címet viselő Szamjutta Nikája 43.4 nagyon röviden csak annyit 
említ, hogy a feltétel-nélkülihez79 vezető ösvény nem más, mint az üresség-össszpontosítás, 
jelnélküli-összpontosítás és a nem irányított-összpontosítás, vagyis tárgy nélküli összponto
sítás. A  szutta teljes szövegéből csupán ennyi maradt fenn:,,... Szerzetesek, és mi az ösvény, 
ami a feltétel-nélkülihez vezet? Az üresség-összpontosítás, a jelnélküli-összpontosítás, a nem 
irányított-összpontosítás: ezt nevezik a feltétel-nélkülihez vezető ösvénynek. .. ."80 Itt sem az 
nem világos egészen, hogy mit ért a szöveg a „feltétel-nélküli" alatt, sem az, hogy vajon a fel
sorolás három tagja egyazon meditáció három különböző megnevezése-e, vagy pedig három 
eltérő gyakorlatra utal. Ez utóbbi kérdésekre válaszol véleményem szerint a M N  43,81 amely
ben a Magasztos jelenlétében Száriputtát egy szerzetestársa, Mahá Kotthita82 kérdezgeti 
különböző dolgokról. Habár itt elsődlegesen nem a szamádhi szó szerepel, hanem a szív vagy 
tudat felszabadítása kifejezés f 3 84 mégis relevánsnak tartom megemlíteni, mivel ezek a fogalmak 
összefüggnek. A  szamádhi a gyakorlásra utal, a tudatosság vagy éberség84 a gyakorlás közben 
tapasztalt és fenntartott tudatállapotra, a felszabadulás pedig ezek gyümölcse, eredménye. 
A  felszabadítás, felszabadulás a koncentráció eredményeképp létrejövő felszabadult tudatál
lapot, amelyben tiszta megértésként és átélésként jelenik meg az -  előzőekben -  meditációban, 
elmélkedésben gyakorolt tudatosság.85 A négy felszabadítás a következő: mérhetetlen tuda
tosság-felszabadítás, semmisség-tudatosság-felszabadítás, üresség-tudatosság-felszabadítás 
és témanélküli-tudatosság-felszabadítás. A  M N  43-ban az is felmerül, hogy az előbbiekben

75 Uo.: "Again there is a rightly attending to concentration by contemplating the abandoning o f the sign (nimitta) o f form s, the 
abandoning o f the sign o f sounds, o f odours, o f flavours, o f tangibles, and o f mental objects. This is called signlessness." „Ehhez ha
sonlóan, az összpontosításba való helyes belépés egyik módja a formák jeleinek (nimitta) elhagyása, a hangok jeleinek 
elhagyása, az illatok, ízek és tudattárgyak (jeleinek elhagyása). Ezt hívják jeltelenségnek."
76 A vágy, harag és zavarodottság.
77 Uo.: "Again there is a rightly attending to concentration by contemplating the abandoning o f the sign o f lust, the abandoning o f 
the sign o f anger... and o f delusion. This is called nothingness." „Ehhez hasonlóan, az összpontosításba való helyes belépés 
egyik módja a vágy jeleinek elhagyása, a harag jeleinek elhagyása... és a tudatlanság (jeleinek elhagyása). Ezt hívják 
semmisségnek."
78 Páli megfelelője: MN 151.
79 Itt a nirvána szinonimája. P. asankhata, sz. asamskrta (Edgerton [online]), k. wúwéi 2&Ü.
80 A következő angol részletet vettem alapul: ",.. And what, bhikkhus, is the path leading to the unconditioned? The emptiness 
concentration, the signless concentration, the undirected concentration: this is called the path leading to the unconditioned. ..."  F. 
"Katamo ca, bhikkhave, asahkhatagami mag go ? Sunnato samadhi, animitto samadhi, appanihito samadhi -  ayam vuccati, bhikkha- 
ve, asankhatagamimaggo ... pe ..."  SN 43.4.
81 MN 43.
82 Az első thérák, öregek egyike. Kv 4.2. Több szuttában Száriputta beszélgetőtársa, a társalgás hangvételéből és a meg
szólításokból kitűnik, hogy egyenrangúnak tekintik egymást. SN 44.3, SN 44.4, SN 44.5, SN 44.6, SN 22.122.
83 P. cetovimutti, sz. cetovimukti (Edgerton [online]), k. xm jiétuö  -  a szív, elme felszabadítása. Én egyszerűen csak
felszabadításnak fordítottam.
84 P. sati, sz. smrti, k. nián 1&.
85 Thanissaro Bhikkhu 2005 Translator's Introduction -  MN 122.
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megnevezett felszabadult tudatállapotok vajon nevükben és értelmükben is különböznek, 
vagy csupán egy tartalom eltérő megnevezései?86 87 Száriputta azt válaszolja erre, hogy mindkét 
módon meg lehet magyarázni az említett fogalmakat. Először sorra veszi a négy minőséget, és 
a következőképp határozza meg azokat: a mérhetetlen tudatosság-felszabadítás a négy mérhe
tetlen, azaz a brahma-viháráW minden égtáj felé kiterjesztett gyakorlása. A semmisség-tudatos- 
ság-felszabadítás az, amikor egy szerzetes megtapasztalván a tudatosság végtelen dimenziójá
nak teljes meghaladását, ráébred, hogy „nincs sem mi". A  semmisség-tudatosság-felszabadítás 
az én és a világ én-nélküliségének meditációban történő felismerésére vonatkozik. A  téma nél- 
küli-tudatosság-felszabadítás pedig azt a meditációt jelenti, amikor a törekvő nem merül bele 
a témákra irányuló figyelembe, hanem a tudatosság téma nélküli koncentrációjában időzik.88 
Ez Száriputta első válasza. A  második kifejti, hogy a szenvedélytől, ellenséges érzelmektől és 
tudatlanságtól tökéletesen megtisztított, jövőbeli születésnek nem alávetett tudatban okoktól 
függetlenül kibontakozik a tudatosság-felszabadítás; korlátoktól, létezéstől, témáktól mente
sen. Ez az okok nélkül felmerülő tudatosság-felszabadítás a mérhetetlen tudatosság-felszaba
dítás, a semmisség-tudatosság-felszabadítás, az üresség-tudatosság-felszabadítás és a téma 
nélküli-tudatosság-felszabadítás is egyben; ezek mind üresek a szenvedélytől, ellenséges ér
zelmektől és tudatlanságtól. Tehát, habár mind a négy állapotnak megvan a saját jellegzetes
sége, és ezért értelmezhetőek külön-külön, valójában birtokában vannak egy valamennyiüket 
átfogó minőségnek, ami miatt az egységük is vitathatatlan.89

M ég két szövegről kell feltétlenül említést tennem, a Csúla-szunnyata Szuttáról90 és a Ma- 
há-szunnyata Szuttáról91, azaz Az ürességről szóló rövidebb, illetve Az ürességről szóló hosszabb 
tanítóbeszédről. A  címük ellenére, e két írás nem pusztán terjedelmüket tekintve eltérő, de 
tartalmi különbségeket is felfedezhetünk közöttük. Ahogy Bhikkhu Análajó is rávilágít,92 a 
Csúla-szunnyata Szutta nagyszerűen bemutatja azt a folyamatot, amelyen keresztül a gyakorló 
végül eljuthat a minden érzéki befolyástól mentes tudatállapotig és a teljes megszabadulásig. 
Ebben a műben az üresség nem más, mint a tudat üressége és felszabadulása az érzékiség
től, létesüléstől és tudatlanságtól. Hogy e tiszta és felülmúlhatatlan tudatállapotot elérhesse, 
a Buddha bemutat egy sor meditációs gyakorlatot, amik lépésről lépésre visznek közelebb a 
célhoz. Elmondása szerint a tanítványnak először egy olyan koncentrált állapotba kell me
rülnie, amelyben nem foglalkozhat az őt esetleg körülvevő falu zsivajával, más emberek ér
zékelésével, kizárólag a vadon -  vagyis az őt körülvevő természetes környezet -  egységes 
tapasztalásával. Miután megszilárdította ezt az elmélyedést, és megállapította, hogy tudatá
ban valóban egyedül csak a vadon tapasztalata maradt, tovább kell szűkítenie a meditációt, 
és áttérnie a föld tapasztalására, majd a tér végtelensége, a tudat végtelensége, a semmisség, a 
sem érzékelés-sem nem érzékelés tapasztalására és az éberség téma nélküli összpontosítására.

86 Thanissaro Bhikkhu 2006 MN 43, Awareness-release [online].
87 R, sz. brahmavihara (szó szerint: isteni, legfelsőbb, magasztos [tudat] állapot), k. síwűliáng xtn -  a tudat négy 
mérhetetlen állapota. Abrahma-vihárák a következők: p. metta, sz. maiin, k. cíxtn Wt>\j -  (baráti) szeretet; p., sz. karund, 
k. béixín -  együttérzés; p., sz. muditd, k. xíyué ^'1# -  együtt örvendezés, öröm; p. upekkhd, sz. upeksd, k. shéxm
<0 -  nyugodt egykedvűség.
88 Ugyanez a szakasz ismétlődik meg itt: SN 41.7.
89 „And what is the way o f explaining whereby these qualities are one in meaning and different only in name? ... This, friend, is 
the way o f explaining whereby these qualities are one in meaning and different only in name." „És hogyan lehet úgy magyarázni, 
hogy ezek a minőségek jelentésükben azonosak és csak nevükben különböznek? ... így lehet, barátom, úgy magyarázni, 
hogy ezek a minőségek jelentésükben azonosak és csak nevükben különböznek." MN 43.
90 MN 121, p. cüla, sz. khulla, ksulla, k. xiáo éh -  kicsi, kisebb. Cülasuhhatasutta -  az ürességről szóló rövidebb tanítóbe
széd.
91 MN 122, p., sz. moha, k. d á f c -  nagy, nagyobb. Mahasunnatasutta -  az ürességről szóló hosszabb tanítóbeszéd.
92 Análajó 2010: 151.
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Miután tudata megállapodott az éberség téma nélküli összpontosításában, a gyakorló dolga, 
hogy belássa: ez az állapot is mesterségesen létrehozott, kreált, csupán elméje szüleménye, és 
mint ilyen állandótlan és kiszolgáltatott az elmúlásnak. Ez a meditatív, átható belátás az, ami 
a tanítványt végül megszabadítja az érzékiség, létesülés és tudatlanság káros folyamataitól, 
így megszületik benne a tudás: megszabadult, kilépett a születés és halál körforgásából. Ami 
érdekes, hogy bár elhangzik a formula, amit a szövegekben az arhatók megvilágosodásakor 
is olvashatunk,93 a következő passzus leírja, hogy a tudat, ami idáig jutott, bár minden szeny- 
nyeződéstől megszabadult, még mindig kapcsolatban áll a hat érzékkapuval és az azok által 
közvetített ingerekkel. Tehát amíg a test és az élet, ami eltölti, jelen vannak, addig -  ezekből 
kifolyólag -  a tudatban mindig lesz egy apró kis nem-üresség. így szokták magyarázni a Budd
ha megvilágosodása és parinirvánája közti különbséget is. Az, ahogy szó van itt az ürességről, 
olyan végső és meghaladhatatlan állapotként van megfogalmazva, hogy könnyen azonosíthat
nánk a nirvánával. Ez a szutta egyike azoknak, amelyek határozottan megalapozni látszanak 
a mahájána azon gondolatát, hogy a világ ürességének belátása végső ellobbanáshoz vezet.

A  Mahá-szunnyata Szutta szintén kitér az üresség-meditáció helyes megalapozására, 
de nem olyan részletes e téren, mint az előbbi szöveg, inkább az elme lecsendesítésére és az 
érzékiség öt fonalának94 elvágására, az öt aggregátum múlandóságán való elmélkedésre, és 
az „én" gondolatának megsemmisítésére fektet nagyobb figyelmet. Hosszasabban ecseteli 
azt is, melyek azok a körülmények, amelyek kedvező, illetve ártalmas hatással lehetnek egy 
szerzetes gyakorlására. A  Buddha itt különösen hangsúlyozza az elvonultság előnyeit, és 
több példával szemlélteti, hogy milyen veszélyek, csapdák leselkedhetnek azokra, akik be
lefeledkeznek a társasági lét örömeibe. Ezen kívül beszél a helyes tanítványi viselkedésről, 
és nagyobb odaadásra inti Anandát. Holott a szöveg belső és külső ürességről95 beszél, csak 
a belső az, amelyről behatóbban magyaráz. A  belső üresség állapotát a Buddha úgy említi, 
mint az állapotot, amelyben időzve nincs fájdalom. Amelyben a tudat nem figyel a témákra, 
csupán a belső ürességbe lép, majd abban időzik. Hogy ez megvalósulhasson, a tanítványnak 
meg kell szilárdítania a befelé forduló tudatát, lecsillapítania, egyesítenie és összpontosítania 
azt. Ezt a folyamatot segíti és alapozza meg a négy dzshána96 elmélyülése. A  szöveg ezután, 
mint egy pontos meditációs kézikönyv leírja, hogy mit tegyen a gyakorló, ha még nem érzi 
elég magabiztosnak és tisztának az ürességben időzését, és mit, ha igen. Bár van néhány ho
mályos pont a szuttában, amit csak más szövegek világosíthatnak meg, az biztosnak tűnik, 
hogy az üresség gyakorlata semmiképp sem pusztán ülő meditációban végezhető, teljesen 
befelé forduló állapot, mivel a későbbiekben kiderül, hogy ülni, állni, vendégeket fogadni és 
társalogni is lehet azalatt, míg a tudat a belső ürességben időzik.

1.2. Üresség a korai maháj áriában

Ahogy már említettem, a mahájána szövegek feltehetően az i.e. I. században jelentek meg, vi
szont még néhány száz évig nem beszélhetünk kifejezetten mahájána iskolákról, sem irányzat
ról. A  kezdetekben valószínűleg csak egyének szintjén, majd kisebb csoportokban jelentkeztek

93 „A megszabadult tudatára ébred: megszabadultam vége a születésnek, a szent út véget ért, a mű bevégeztetett, a 
földi világba nincs több visszatérés.. SN 35.28 Buddha Ujja [online].
94 Fenyvesi Róbert fordítása, p., sz. pancakamaguna, k. wű zhőng yú
95 R ajjhattam, bahiddha sunnatam.
96 P. jhüna, sz. dhyüna, k. chán ijill -  meditatív elmélyülés, meditáció.
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a később mahájánává érő gondolatok, valam int szöveges és egyéb források alapján úgy 
tűnik, hogy az i.sz. IV. századig nem volt elterjedt a mahájána kifejezés használata. Az 
önazonosságérzet kialakulásához nagyban hozzájárulhatott Nágárdzsuna97 munkássága, 
habár az vitatható, hogy a Múlamadhjamaka-kárikában98 99 megfogalmazottak mennyiben úttö- 
rőek. Ebben Shi Húiféng és Fehér Judit nézetével értek egyet, vagyis úgy gondolom, hogy 
Nágárdzsuna nem mond újat azzal, hogy a függő keletkezést, mint a középutat és üres
séget, szvabhdva" nélküliséget fogalmazza m eg.100 Az is ténynek látszik azonban, hogy az 
ő m unkássága segítette a mahájána, mint filozófiai irányzat, megerősödését, majd pedig 
a különböző mahájána iskolák -  első sorban a madhjamaka és jógácsára101 -  kialakulását. 
Véleményem szerint, ez azért lehetséges, mivel ezek a buddhista filozófiai iskolák abban a 
közegben -  vagyis kolostor-egyetemi környezetben -  jöttek létre, amelyben Nágárdzsuna 
is mozgott, és mindegyik iskola néhány neves alapítóhoz köthető. Helyzetüket ahhoz ha
sonlítanám, ahogy egy mai tudományos közeg működik. M inden tudományágnak meg
vannak a maga neves képviselői és tanoncai. Aki elism erten egy tudományághoz tartozik, 
annak az adott közegen belül figyelemmel kísérik a munkásságát. Ha igényesen és rend
szerezetten dolgoz fel egy, az adott tudományhoz kapcsolódó témát, akkor elism erik és a 
későbbiekben is hivatkoznak rá. M ondjuk, hogy a tudós néprajzkutató, és egy élő hagyo
mány adatait dolgozza fel. Hiába vannak annak a hagyom ánynak sámánjai vagy nagy böl
csei, akik a publikációihoz szükséges információval ellátták, akadém iai körökben a tudósra 
fognak hivatkozni, és az ő m unkáit fogják alapul venni, nem a törzsi sámánok és bölcsek 
szavait. A  különböző tudományterületek nagy trendjeit, ahogy a buddhista filozófiai isko
lákat is, rendszerint egy-egy briliáns elme újszerű gondolatai ihletik.

Ami a mahájána tanokat illeti, a korai szövegek alapján Skilton (2013) három főbb gon
dolatot azonosít be, mint a korai mahájána meghatározó inspirációit. Ezek: 1. a világi és 
szerzetesi életmód, illetve a bódhíszattva102 és az arhat különbségei a gyakorlás és megvalósí
tás szempontjából, 2. a Buddha szerepének megváltozása és 3. az abhidharma iskola állításai 
és gyakorlatai. Skilton szerint a sunjatá kihangsúlyozása erre adott reakciónak tekinthető. 
Ez utóbbi kijelentést cáfolja, vagy legalábbis meglehetősen vitathatónak tartja, Shi Húiféng 
(2013). Szerinte, amikor az abhidharma álláspontjáról van szó, gyakran Buddhaghósza V. 
századi Viszuddhimaggáját és Vaszubandhu, szintén V. századra tehető, Abhidharmakósáját és 
Bhásjáját hozzák fel példának a nem mahájána tradíciók képviseletében.103 Viszont a kezde
tekkor sem az északi, sem a déli abhidharma hagyom ány nem rendelkezett annyira kifor
rott tárgyiasító vagy szubsztancialista állásfoglalással, mint ahogy az ebben a két munkában

97 I. sz. II III. sz. Húiféng 2013: 4.
98 Magyarul: A középút alapversei -  Fehér Judit fordítása.
99 P. sabhava, sz. svabhava, k. zixing § 1 4  -  lényegiség, öntermészet, önvaló. A különböző filozófiai iskoláknál más-más 
jelentéstartományt takar.
100 Húiféng 2013.; Fehér Judit 1997: X-XI.
101 A jóga gyakorlása (sz). Más néven (sz): vijhanavada -  a tudat/tudomás állítása/tétele, vijhapti-matra vagy cittamatra 
-  csak-tudat. „Ritkábban felbukkannak a vidnyaptimátra ('tudomás-csupán') és a nirálambana-váda ('a tárgy-támaszték- 
talanság tana') elnevezések is." Tenigl-Takács 1997: 3.
102 P. bodhisatta, sz. bodhisattva, k. púsá H Ü  -  megvilágosodott lény. A páli szövegekben a leendő Buddha megneve
zése a megvilágosodása előtt, a mahájánában viszont a megvilágosodásra törekvőkre utal. A mahájána megvilágoso
dott „hős" alakja, aki minden érző lény megsegítését és túlpartra juttatását tűzi ki célul.
103 Más forrásokban Vaszubandhu munkásságát megközelítőleg az i. sz. IV. századra datálják. Lásd Nánamoli Bhikkhu 
2010: 29-30, Fehér 1997: IX és Rúzsa -  Szegedi 2015/1: 99. Az említett művek címének megközelítőleges (saját) fordítása: 
Viszuddhimagga -  A megtisztulás útja, Abhidharmakósakáriká -  Az Abbhidharma tárházának versei, Abhidharmakósabhásja 
-A z  Abbhidharma tárházának versei és azok kommentárjai.
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m egjelenik. Tehát azok a szubsztancialista teóriák, am elyek állító lag a m ahájána kritika 
célpontjai voltak, feltehetően csak a korai m ahájána és a Pradnyápáramitá104 irodalom  
m egjelenése után érték el ezt a szintet, nagyjából időszám ításunk kezdetén. Shi H uiféng 
ezek alapján felteszi a kérdést, hogy hogyan lehetséges am ellett érvelni, hogy a korábbi 
Pradnyápáramitá és madhjamaka tanok a később m egjelenő abhidharm ikus szubsztancia- 
lizm us kritikája, vagy arra adott reakció lenne, holott a források időbelisége ezt cáfolni 
látszik? Fontosnak tartja kiem elni azt is, hogy az em lített abhidharm ikus nézőpontok 
csak csekély részét teszik ki a m ahájánát m egelőző eszm éknek, a kor bővelkedett isko
lákban, tém ákban, és egym ástól eltérő állásfoglalásokban. M iért épp ezek ihlették volna 
a m ajdani m ahájánát?105

A bhidharm ikus hatásra-e vagy sem , tény, hogy a m ahájána szövegek nagy részé
nek esszenciális részét adja a súnjatá gondolata. Ú gy vélem  azonban, hogy nem  ez az, 
am ely elsősorban éles választóvonalat húz a m ahájána és a hínajána közé -  ha b eszél
hetünk egyáltalán éles választóvonalról. A hogy azt a m unkám  hátralévő részében be 
szeretném  m utatni, a korai, m ahájánát m egelőző, hínajána vonalba tagozódó iskolák 
szövegeiben olvasható üresség fogalom  nem  tér el alapvetően a m ahájána súnjatájától. 
A  m egfogalm azás m ódjának különbségét legfőképp a m egváltozott körülm ények 
szám lájára írnám .

Vegyük végig csupán nagyon vázlatosan és elnagyolt lépésekben a tanítás formájának 
változását. A Buddha szóban tanított, és mindig az éppen aktuális helyzetnek, hallgatóságnak 
megfelelően magyarázta el a Dharmát. Az elhangzottakat először memorizálták a tanítvá
nyok, majd halála után mintegy háromszáz évvel írásban is rögzítették, ezek lettek a szut- 
ták. Egyes vélemények szerint már a kezdetek kezdetétől léteztek különböző mátrikak, listák, 
tehát az abbhidharma irodalom előzményei.106 Az első időkben egyéni gyakorlókról és laza 
csoportokról beszélhetünk, később a közösség és annak szabályai megszilárdultak. Ehhez 
mérten a szangha107 társadalmi helyzete is változásnak indult, valamint a közösség belső élete 
sajátságos társadalmi elvek szerint kezdett el szerveződni és működni. Ha ugrunk pár száz 
évet, már egészen más helyzetben találjuk a követőit, mint annak előtte. A  hatalmas szöveg- 
korpuszt lejegyezték és gondozták, a világi támogatottság megnőtt, a buddhizmus bekerült a 
nagy kolostor-egyetemekre. Tanult szerzetesek olvasták a tanokat, egy olyan közegben, ahol 
nem csak a gyakorlás, de az elme pallérozása és az önálló gondolkodás is követelmény volt. 
Az egyetemen eltérő vallást, filozófiát valló értelmiségiek vitáztak szóban és írásban. Elen
gedhetetlenné vált, hogy olyan összefoglaló és értekező művek szülessenek, mint többek közt 
Nágárdzsuna, Buddhapálita, Bhávavivéka vagy Csandrakírti és Sántidéva108 munkássága.

104 Sz. Pmjmpüramitü, k. bőré böiuőmiduö Jíz T e le it I f  á  -  tökéletes bölcsességnek szokták fordítani. A pámmitá vagy pámmí 
tökéletességet, transzcendentális erényt jelent (p., sz.). Páli szövegekben inkább az utóbbi formája fordul elő. A későbbi 
szövegekben és a kommentár irodalomban tíz tökéletességet (dasa paramiyo) sorolnak fel. A mahájána szövegeknek gyakran 
témája a tíz tökéletesség, ott a bódhiszattva ösvény gyakorlataira utalnak. Egyes mahájána szövegek hat, mások tíz párami- 
tát sorolnak fel. A Lótusz szútrában tíz szerepel, viszont az első hat nagyobb súllyal bír, és a felsoroltak némiképp eltérnek 
a más szövegekben említettektől. Tsugunari & Akira 2007: 332. A tíz tökletes erényt lásd még Porosz 1995:17-20. [Online.]
105 Huiféng 2013: 3-5.
106 „Az Abhidharma eredetileg az úgynevezett mátrikákból alakult ki, vagy azok köré épült -  ezek a "listák" a szak
szavak felsorolásából álltak, és a korai időkben arra szolgáltak, hogy a tanításokat könnyebben fejben tudják tartani." 
Skilton 1996: 56. (Agócs Tamás fordításában.)
107 P. sangha, sz. samgha -  sokaság, gyülekezet; k. séngqié Íb IJD -  buddhista szerzetesek és szerzetesnők közössége.
108 Neves madhjamaka szerzők (megközelítőleg i.sz. TT-VTTT. sz.) Skilton 2013: 101.
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Tehát megváltozott a közeg, a hallgatóság, ezért értelemszerűen a tanítás módja is. A  ma- 
hájánának tulajdonítható nagy filozófiai művek nem az átlagembernek szóltak, hanem egy 
bizonyos értelmiségi közegnek, ezért az íróknak rendszerint használnia kellett az adott kor
ban és adott közegben használt stilisztikai elemeket, műfaji, érvelés- és bizonyításformát. 
A  környezet és szituáció hatása tehát, hogy filozófiai művek születtek. A  műfaj megkövetelte, 
hogy világos gondolatmenete legyen, ahhoz pedig szükséges volt, hogy egy központi eszmét 
használjon fejtegetései alapjaként, mint vezérfonál, főmotívum. így eljutottunk oda, hogy 
miért különbözik a szutták személyes, egyénekre vagy csoportokra szabott, egy élő szituáci
óban elhangzó tanítása a viszonylag absztrakt, értelmiségi olvasótábort megszólító filozófiai 
értekezésektől. Azt gondolom, hogy a fentiekkel magyarázható a korai szövegek és a mahá- 
jána ürességhez való viszonyának eltérése.

1.2.1. Súnjatá a Pradnyápáramitá irodalomban

A két legfontosabb indiai eredetű mahájána iskola a madhjamaka és a jógácsára. Ezek a kez
detektől fogva nagy hatással voltak az indiai szellemi életre, majd a kelet-ázsiai buddhista 
iskolákra, valamint a jelen kor buddhizmusában is felfedezhetőek gondolataik. Mindkét is
kolában megjelenik, és fontos szerepet játszik az üresség tanítása. A  madhjamaka valamivel 
régebbre nyúlik vissza a jógácsáránál; alapítójának Nágárdzsunát tartják. A  jógácsára kiala
kulásának kapcsán Aszangát (i.sz. 310-390 körül) és Vaszubandhut (i. sz. 320-400 körül) em
líthetjük meg. A  mahájána irányzatok többségét közvetve vagy közvetlenül a Pradnyápárami
tá szútrák ihlették, melyek legkorábbi szövegei az i.e. I. századra datálhatok. A  madhjamaka 
szintén ebből a szövegegyüttesből ered, annak tanításait magyarázza, viszi tovább. A  Prad
nyápáramitá szútrák írói tagadják a tanítások fogalmi megértésének elsődlegességét, mivel 
a fogalmi megértést pusztán tudati kreációnak109 tekintik, fontos első lépésnek, amit azonban 
szükséges, hogy kövessen egy azt meghaladó második. A  hangsúlyt a bölcsességre,110 111 mint az 
üresség közvetlen belátására, és annak inkább a tökéletességek révén, semmint elemzéssel való 
megerősítésére helyezik.

Ékes példa erre a Gyémánt Szútra,m ami kifejezetten ezt a gondolatmenetet hangsúlyozza; 
a műben az üresség közvetlen, nem kognitív beláttatását különös paradoxonok célozzák. 
Az alábbi két részlet csak példa erre a jelenségre: „Szubhúti, amit a Tathágata a bölcsesség 
tökéletességének mond, az nem tökéletesség. Ezért nevezik a bölcsesség tökéletességének."112 
„Mégis, a balga emberek tovább ragaszkodnak. És a Tialga embereket' a Tathágata nem neve
zi embernek. Ezért hívják őket Tialga em bereknek'."113

109 P. papahca, sz. prapafíca -  megkülönböztetés, sokszorosítás, akadály, illúzió, hátráltató tényező. A kínai a különböző
jelentésekre más-más karaktereket alkalmaz, például zháng'ái IW$k,fáng'ái -  akadály, xilün Mim -  fogalmi sokszo
rosítás.
110 P. parim , sz. prajnd, k. bőré ílxía.
111 Sz. Vajracchedika Prajndpdramitö. Sutra, k. Bőré böluómi duó fing  #  [SN töx ̂  ;J& $1 la ^ -  a címnek számos fordítása 
született. Mivel nehéz értelmezni és szó szerint visszaadni, ezért általánosan elterjedt megnevezése Gyémánt Szútra. 
Feltehetően i.sz. 100-300 között keletkezett. Skilton 2013: 89.
112 Angolul: „Subhuti, what the Tathagata says is the perfection o f wisdom, the Tathagata says is no perfection. Thus is it called 
the 'perfection o f w is d o m ' Red Pine 2001:137.
113 Angolul: „Yet foolish people remain attached. And foolish people,' Subhuti, are said by the Tathagata to be no people. Thus are 
they called foolish people.'" Red Pine 2001: 251.
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A szöveg rendszerint az előbbi sémával114 utal a középút tanítására, vagyis így emeli ki, hogy 
a fogalmaink tulajdonképpen csak mentális kreációk, konvencionális használatuk van, végső 
soron azonban üresek. Ezekben az írásokban az üresség nem csak a személy, de minden más, 
így a dharmák ürességét115 is jelenti. Ez utóbbi álláspont általában mintegy végszóként jelenik 
meg -  legalábbis ami az anyagi vagy konvencionálisán a külső világot összetevő dolgok 
felsorolását illeti -  az üresség mintegy abszolút kiterjesztéseként. Jelzi, hogy mind a jól el
különíthető és megfogható dolgok, mind a világ legapróbb alkotóelemei üres természetűek. 
Nincs kivétel.

Adharm a-súnjatá tételére rábukkanhatunk például a Gyémánt Sztífraban,116 de a Pradnyá- 
páramitá-Ratnagunaszamcsajagáthá117 is egyértelműen fogalmaz:118

„A dharmák egyike sincs valójában; igazi, eredeti természetük üres.
Ezt megérteni, az a bölcsesség gyakorlása, a legfelsőbb tökéletesség."119 
„Mi ez a bölcsesség, kié és honnan származik, kérdi, 
majd rájön, hogy ezek a dharmák mind teljesen üresek."120
„A Dharmaság eme állandó folyamatossága jól megalapozott marad: 'A  dharmák 
üresek.' Ez az az Olyanság (tathatá), amit a bódhiszattva m egért."121 
„Abódhiszattva, aki, elkerülvén a megkülönböztetést, minden dharmát üresként, 
jeltelenként és akadálytalanként fog fel, minden kettősség nélkül, bölcsen törek
szik a megvilágosodásra."122

Az Astaszáhasriká PradnyápáramitászútrábsLn a tökéletes bölcsesség egyik aspektusa 
m a-ga az üresség -  nem  kognitív -  belátása. A  szöveg szerint a bódhiszattva egyedü
li tám asza az üresség kell, hogy legyen. M ellőznie kell m inden egyéb tudati mankót: 
az öt szkandhát, hat érzékszervet, azok hat érzéktárgyát és tudatosságaikat, az elem eket, 
a tudatosság alapköveit, helyes erőfeszítéseket, szellem i erőket, képességeket, erőket, 
a m egvilágosodás tagjait, az Ö svény tagjait, a m egvilágosodás négy szintjét, a pratjéka- 
buddhaságot, és a buddhaságot.

114 Vagyis: azt állítom A-ról, hogy x jellegzetességgel bír; viszont A nemlétező, ezért hívom x jellegű A-nak.
115 P. dhamma-sunnatá, sz. dharma-sünyata, k. fakorig
116 „Szubhúti, mint gondolsz? A Tathágata megvalósított bármilyen olyan dharmát, ami felülmúlhatatlan, tökéletes 
megvilágosodás?" A Tiszteletreméltó Szubhúti válaszolt," Valóban nem, Uram. A Tathágata nem valósított meg semmi
lyen felülmúlhatatlan, tökéletes megvilágosodás dharmáját, Uram." A Buddha így szólt: „így van, Szubbhúti. így van. 
A legkisebb dharmát sem lehet megszerezni vagy megtalálni ebben. Ezért hívják 'felülmúlhatatlan, tökéletes megvilá
gosodásnak.'" A fordításhoz az alábbi angol szöveget vettem alapul: "Subhuti, what do you think? Did the Tathagata realize 
any such dharma as unexcelled, perfect enlightenment?'' The venerable Subhuti replied, "No, indeed, Bhagavan. The Tathagata did 
not realize any such dharma, Bhagavan, as unexcelled, perfect enlightenment." The Buddha said, "So it is, Subhuti. So it is. The 
slightest dharma is neither obtained nor found therein. Thus is it called 'unexcelled, perfect enlightenment.'" Red Pine 2001:18-19.
117 Astaszáhasriká Pradnyápáramitá verses változata. Ebben a műben egyébként 14-szer szerepel az üresség szó, és 15- 
ször az üres kifejezés.
118 Itt csak néhányat emeltem ki a példák közül.
119 „All dharmas are not really there, their essential original nature is empty. / To comprehend that is the practice o f wisdom, 
perfection supreme." Conze 1973:12.
120 „What is this wisdom, whose and whence, he queries,/A nd then he finds that all these dharmas are entirely empty." Uo.: 10.
121 „Firmly established remains this fixed sequence ofDharmahood: 'Dharmas are empty! /  It is that Suchness (tathata) which the 
Bodhisattva understand." Uo.: 31.
122 „The Bodhisattva who, not discriminating, comprehends/All dharmas as empty, signless and unimpeded, /Without any dual
ism he seeks in wisdom for  enlightenment." Uo.: 57.
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Végül, el kell vetnie a gondolatokat, legyenek balgák vagy igazak.123 Habár a szöveg nem 
teljesen direkt módon fogalmaz, mégis azt gondolom, hogy a felsoroltakat mind üresség ter
mészetűnek mondja. A  szútra szerint a helyes belátással bíró nem támaszkodik sem dolgok
ra, sem azok tudatosságára, de még magára a helyes belátásra, az ürességre sem, amennyiben 
az megmarad belátás, vagyis kognitív folyamat szinten. Ennek gyönyörű megvilágítását adja 
a Kásjapa-parivarta szútra,124 amelyben a súnjatá, mint középút jelenik meg125 -  a leírás meg
lehetősen hasonlít a Dhammaccsakkapavattana-szuttában. elmondottakra. Valamint említi még 
a dolgok öntermészeféweÁ: ürességét126 is.

A  tökéletes bölcsesség nem más, mint belátni, hogy minden dolog természete, ahogyan 
az van, üres. Ez magára a Dharmára is igaz.127

Mivel a Pradnyápáramitá szútrák -  a páli szuttairodalomhoz hasonlóan -  nem egységes 
filozófiai rendszert fogalmaztak meg, ezért a különböző filozófiai iskoláknak lehetőségük 
volt eltérő módon értelmezni azokat.

1.2.2. Üresség a madhjamakában

A madhjamaka szerint minden dolog üres, szvabháva nélküli, viszont ezt nem negatív, 
nihilista módon érti, hanem saját bevallása szerint a középutat képviselve. Az üresség ebben 
az értelemben nem a létet tagadja, hanem az önálló, feltétel nélküli létezést. A  dolgok nem 
léteznek önmagukban, különálló létezőkként, mivel egymást feltételezik és elszakíthatatla- 
nok egymástól. A  világot dolgok összességeként leírni csak konvenció, így fogja fel a szeny- 
nyezett tudat, azonban ez nem a valóság. A  madhjamaka két igazságot különböztet meg,

123 „Arra foglak tanítani, hogy a bódhiszattva a tökéletes bölcsességben állapodjon meg. Az ürességben megállapod
ván állapodjon meg a tökéletes bölcsességben. ... a bódhiszattva így érje el, hogy (tudatossága) ne állapodjon meg a 
következők egyikén se: se a formán, érzésen, érzékelésen, benyomásokon, tudatosságon; se a szemen, fülön, orron, 
nyelven, testen, elmén; se a formákon, hangokon, illatokon, ízeken, tapintásérzeteken, tudat-tárgyakon; se a szem-tu
datosságon, ... egészen a tudat-tudatosságig; se az elemeken, mint: föld, víz, tűz, szél, éter, tudatosság; se a tudatosság 
alapkövein, helyes erőfeszítéseken, szellemi erőkön, képességeken, erőkön, a megvilágosodás tagjain, az Ösvény tag
jain; se a folyamba-lépés, egyszer-visszatérés, nem-visszatérés vagy arhatság gyümölcsein; se a pratjékabuddhaságon, 
se a buddhaságon. Ne állapodjon meg a gondolatokon, hogy 'ez forma', 'ez érzés', ... egészen odáig, hogy 'ez abudd- 
haság'. Ne állapodjon meg a gondolatokon, hogy 'a forma állandó, (vagy) állandótlan'; hogy 'a forma hasznos, vagy 
ártalmas'; hogy 'a forma én, vagy nem én'; hogy 'a forma kellemes, vagy undorító'; hogy 'a forma üres, vagy valamiként 
értendő'." „I will teach you know a Bodhisattva should stand in perfect wisdom. Through standing in emptiness, should he stand 
in perfect wisdom. ...th e  Bodhisattva should so develop that he does not take his stand on any o f these: not on form, feeling, percep
tion, impulses, consciousness; not on eye, ear, nose, tongue, body, mind; not on form s, sounds, smells, tastes, touchables, mind-ob
jects; not on eye-consciousness, etc., until we come to; not on mindconsciouness, etc., until we come to: not on the elements, i.e., 
earth, water, fire, wind, ether, consciousness: not on the pillars o f mindfulness, right efforts, roads to psychic power,faculties, powers, 
limbs o f enlightenment, limbs o f the Path; not on the fruits o f Streamwinner, Once-Returner, Never-Returner, or Arhatship; not on 
Pratyekabuddhahood, nor on Buddhahood. He should not take his stand on the idea that 'this is form,' 'this is feeling,' etc., to: 'this 
is Buddhahood.' He should not take his stand on the ideas that form , etc., is permanent, [or] impermanent'; that form  is ease or ill'; 
that form  is the self, or not the self,' that form  is lovely or repulsive,' that form  is empty, or apprehended as something.'" Uo.: 97.
124 Agócs Tamás fordításában: „3. Az ürességszemlélet veszélyei: Ó Kásjapa! Ha valaki azt hiszi, hogy felismerte az 
ürességet, és ragaszkodni kezd hozzá, akkor nem szerzi meg az oszlatva-sugárzó tartamokat. Még mindig jobb, ó Kás
japa, akkorának képzelned magad, mint a Méru-hegy, mint az üresség-szemléletre alapozni az önérzeted. S hogy miért? 
Mert az üresség-szemlélet minden szemléletet megsemmisít, ám magát az üresség-szemléletet semmi sem semmisíti 
meg.", „Ó, Kásjapa, mint a két fapálcikával csiholt tűz, amely a pálcikákat elemészti, úgy emészti el a helyes szemlélet
ből megszülető tudás a helyes szemléletet."
125 Lásd ugyanott az „1. Az üresség, mint középút" részt.
126 Sz. svabhdva-éünyatd, k. zixing kong a páli szövegekben nem jelenik meg terminusként (kivéve egy kései
szöveget, a Sunnakatha-1, ahol a a szkandhák, ájatanák és a lét ürességére vonatkozik), csak egy konkrét tárgy ürességére 
utal. Ps2.1ű.
127 „A legkiválóbb üres Dharmát hirdeti a lényeknek." Angolul: „He preaches the best empty Dharma to beings." Conze 
1973: 67.
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a paramártha szatját,128 vagyis végső igazságot, amely szerint semminek sincs önléte -  és ezt 
tartják ürességnek -  és a szamvriti szatját,129 azaz azt a relatív igazságot, amely a hétköznapi 
módon, különálló entitásokra darabolt sokszínűségként láttatja a valóságot. E kettő együttes 
megértése révén járhatják a mádhjamikák130 a közép útját.

1.2.3. Üresség a jógácsárában

A jógácsára felfogása némiképp eltér a madhjamakáétól, és más szövegeket tart elsődleges fontos
ságúnak, habár a Pradnyápáramitá irodalom, már csak a madhjamakával való viták révén is, erre az 
iskolára is hatott. Az egyik legrégebbi jógácsára gondolatokat felmutató írás a Szandhinirmócsam-szút- 
ra (i.sz. II. sz. körül); de az irányzatnak fontos szöveg a hankávatára- (i.sz. IV. sz. körül), Pratjutpanna- 
(i. sz. I. sz. körül) és a Dhasabhúmika-szútra (3. sz. előtt) is. Afilozófiai művek közül a Madhjánta-vibhága, 
Mahájána-szútrAankára, AbhiszamajAankára, Mahájána-szangraha, Abhidharmaszamuccsaja, Triszvabhá- 
va-nirdésa, Vinsatiká, Trinsiká és a Jégácsárabhúmi (valószínűleg i. sz. H s z . körül) mondhatók ehhez 
az irányzathoz tartozónak. A  jógácsárinók131 ügyes módszernek tekintették a hínajána iskolák, illet
ve a Pradnyápáramitá szútrák tanításait. Úgy tekintettek azokra, mint további magyarázatra szoruló132 
szövegekre, míg saját tanításaikat világosan kifejtett133 műveknek, vagyis szó szerinti, egyértelműen 
megfogalmazott, a végső valóságra vonatkozó tanításnak tekintették. A  jógácsára iskola fő tanítása ér
telmében minden a tudatból ered, azáltal tapasztaljuk, így folyamatosan a tudat terében mozgunk.134 
A külvilág, mint olyan, csak vidnyaptimátra, a képzelet alkotása. Ez az iskola feltehetően igen erősen 
meditáció orientált lehetett. A  tudatot nem szubsztancializálják -  habár vannak ilyen értelmezések is - , 
inkább csak annyit mondanak, hogy a megismerés a tudatosságon keresztül megy végbe, így minden 
tapasztalás tudati. Szerintük a tudatnak van szvabhávája, valóban létezik, azonban mentes az alany- 
tárgy kettősségétől, így üres is egyben. Náluk az üresség ezt a kettősségtől való mentességet jelenti.

1.2.4. A  madhjamaka- és a jógácsára-féle üresség hasonlóságának és különbségének vizsgálata

Anyugati tudósok általában egymással szembenállónak tartják a madhjamaka és jógácsára ürességre 
és svabhávára vonatkozó tanait, úgy vélik, hogy ez utóbbi szerint a madhjamaka a nihilizmus hibájá
ba esik, amikor a dolgok ürességét vallja. Madhjamaka szempontból pedig tévedésnek tűnik a tuda
tot szvabhávás létezőnek feltételezni. Valószínű, hogy maguk az iskolák képviselői is így tekintettek 
egymásra. Azt gondolom azonban, hogy valódi ellentmondás csak akkor lehetséges, ha üresség, il
letve szvabháva alatt ugyanazt értik mindkét rendszerben. Ez azonban nem áll fenn. A  madhjamaka 
egyértelműen kifejti, hogy nem a létezést tagadja, csak az önálló, szeparált létet, és ezt a függő kelet
kezéssel magyarázza. Erre a jógácsára nihilistának titulálja, viszont majdhogynem ugyanúgy írja le 
a függő jelleget -  tudati szinten - ,  ahogy Nágárdzsuna a függő keletkezést. A látszólagos különbség 
az, hogy a madhjamaka üressége a dharmákra vonatkozik, és nem csak a tudatot érinti. Kérdés, hogy

128 Sz. paramártha-satya -  legfelsőbb, legtökéletesebb igazság; k. rhéndl M lí -végső, alapvető igazság. King Pong Chiu 2014: 58.
129 Sz. samvrti-satya -  elfedő, elkendőző, hétköznapi igazság, k. súdí f ü l í  -  hétköznapi igazság. King Pong Chiu 2014: 58.
130 A madhjamaka iskola képviselői.
131 A jógácsára iskola képviselői.
132 Sz. neyartha, k. büiiáo i// T T É .
133 Sz. mtartha, k. liáoyl T  Ü.
134 Úgy vélem, hogy ez a gondolat nagyon hasonlatos ahhoz, ahogy a korábbi szövegekben a világ a hat érzéktartomány 
által befogadott „tudat-téé'-pént jelenik meg. A „tudat-téé'kifejezés saját szóhasználat. Nem szubsztanciálisan értem, inkább 
csak a korai hínajána szövegekben szereplő „világ" és „minden" szavak ihlették, melyeket a Buddha az ájatanákkal azonosít.
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ez valójában így van-e? A korai tanításokban, ahogy feljebb már példákkal illusztráltam, a világ a hat 
ájatana által befogadott és feldolgozott tér, tulajdonképpen a tudatosság tere. Előfordulhat, hogy erről 
a szemléletről egy idő után elfeledkeztek, vagy elvetették, és a madhjamaka már mint a külső valóság 
elemeire gondol rájuk -  ahogy azt feltehetően a kései abhidharma iskolák is tették. De az is lehetséges, 
hogy olyannyira köztudott volt, hogy a világ végső soron a tudatosság tapasztalása, hogy azt a gondo
latot már nem kellett magyarázni. Erre utalhat például az, hogy Nágárdzsuna Középút dapuersei című 
művében nem találunk konkrét említést arra, hogy a függő keletkezés a hat érzékelési tartományon 
belül értendő, viszont a Drágakcfüzérben,135 értelmezésem szerint, elhangzik ilyen magyarázat:

„90. Az egyedileg, magukban nemlétező elemeknek 
Hogyan lehetne egyedi, saját jellege?
Az egyedileg, magában nemlétező nem lehet túlsúlyban, 
így  hát a jellegzetességek csupán köznapi igazságok.

91. Ugyanez az érvelési eljárás alkalmazható
A színekre, szagokra, ízekre és tapintható tárgyakra,
A szemre, tudatosságra és anyagi formára,
A nemtudásra, tettre és születésre,

92. A  cselekvőre, tárgyra, cselekvésre és számra,
A birtoklásra, okra, okozatra és időre,
Rövidre, hosszúra és hasonlókra,
A névre és a névvel jelöltre is.

93. „A föld, a víz, a tűz, a szél,
A  hosszú és rövid, a durva és finom,
A jó  és a többi a tudatban szűnik meg."
Mondta a Győzedelmes.

94. „A beláthatatlan, végtelen,
Mindent átható tudat az,
Ahol a föld, a víz, a tűz s a szél 
Szilárd talajra nem lelnek,"

95. „Itt szűnik meg hosszú és rövid,
Durva és finom, jó  és rossz,
Itt szűnik meg maradéktalanul 
A  név is és a forma is."

96. „Ami először a nemtudás miatt 
[Valóságként] merül fel a tudat számára,
Mindaz később, a megismerése révén 
M egszűnik létezni a tudatban.

97. „A lét minden jelensége 
A tudat tüzét tápláló tüzelő,
M elyek azonban a valóságot feltáró 
Fénytől elégve, elham vadnak."

135 Sz. Ratnavah. A közölt szöveg Fehér Judit fordítása, 1. Fehér 1997: 233-235.



Fenyvesi Boglárka • Az Üresség tanítása -  A Tanítás üressége 25

A Drágakőfüzér episztola, amit Nágárdzsuna feltehetően Gautamíputra királynak írt. 
Ez fontos, mivel azt jelenti, hogy ellentétben a MMK-val, ami filozófiai értekezés -  tehát értő 
olvasóközönségnek íródott -  a Ratnávalí világi személyhez szól, aki nem a szerzővel meg
egyező szellemi közegből származik. Ez a mű, amellett, hogy költőibb stílusú, más szinten is 
magyaráz. Olyan, szerzeteseknek evidenciát jelentő tanításokat is kifejt, amire a MMK-ban 
nem volt szükség. Azt gondolom, hogy ez a rövid részlet is arra utal, hogy Nágárdzsuna, 
és ezáltal a madhjamaka gondolkodása, nem is áll olyan távol a jógácsáráétól. A  90. versszak 
a középút, vagyis függő keletkezés madhjamakai értelméről szól. Ezután, a 91. versszak
ban ugyanazt a gondolatmenetet az ájatanák, dhátuk világára és a függő keletkezés láncsze
meire is alkalmazza. Tehát azokat is függő jellegűnek, vagyis önvalótól mentesnek nevezi. 
A  92. szakasz kiterjeszti az előző állítást az alany-tárgy, birtok-birtokló, és általában a dua
lista, elválasztó viszonyokra. Ezután a 93. strófa az előzőekben felsorolt tárgyakat, minősé
geket, fogalmakat és jellegeket áthelyezi a tudat terébe. Az én olvasatomban, itt azt mondja 
a szerző, hogy a függő keletkezést tudati folyamatnak kell érteni. Illetve, hogy az üresség be
látása a tudatban megszülető felismerés. Itt nehéz az értelmező dolga, mivel ezt a két állítást 
lehet azonosnak és különbözőnek is tartani. Vagyis mondhatjuk azt, hogy bár a helyes belátás 
a tudatban születik meg, a függő lét a dolgok tulajdonsága. Felvetés: Ugyanakkor, ha a taní
tás célja egy bizonyos tudatállapot elérése, és végig a gyakorló elméjét szólítja meg, valamint 
a meditáció is tudattal végzett gyakorlat, akkor mi értelme lenne állítani bárm it is a külvi
lágról -  amit a korai szutták szerint sem ismerhetünk meg önmagában, csak tudati szűrőn 
keresztül? Mindenesetre a 94-95. rész szerint a megvilágosodott tudat az, amelyben meg
szűnnek a kettősségek és minőségek. A  96. versszakban a hétköznapi tudat által valóságnak 
tartott illúzió megismerés általi eloszlatásáról esik szó. A  97. strófa pedig a nirvána, mint a 
tűz ellobbanása hasonlatot idézi. Az utolsó mondat első fele: „A lét minden jelensége a tudat 
tüzét tápláló tüzelő.. ."  szintén érthető úgy, hogy a jelenségek csak a tudatban léteznek. Mivel 
Nágárdzsuna nem beszél külön dolgokról és tudattárgyakról, sőt, úgy tűnik, hogy mindent 
egy kalap alá vesz, és mivel a gondolatmenet végén átvezeti az olvasót egy „tudati térbe",136 
ezért nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valójában már az előző kijelentései is a tudatra 
vonatkoztak, és nála is minden a tudatban történik, vagy nem tesz különbséget „tudati" és 
„nem tudati" között.

M íg a madhjamaka két igazságról beszél, a jógácsárinok három jelleget említenek: a pa- 
ratantra szvabhávát,137 vagyis függő jelleget; a parikalpita szvabhávát,138 amit képzelt jellegnek 
fordíthatunk; és a parinispanna szvabhávát,139 mint tökéletes vagy abszolút jelleget. Az első 
az, ami szerintük valóban létezik. Ez tulajdonképpen egy tudatfolyamat, amelyben az egyes 
mozzanatok, alkotóelemek kölcsönösen feltételezik, alakítják, meghatározzák egymást. Itt 
a függő keletkezést a tudatra vonatkoztatják. Mivel ezt hétköznapi tudatunkkal nem tud
juk érzékelni, felfogni, ezért kizárólag a képzelt jelleget vagyunk képesek látni, azaz alany 
és tárgy kettősségeként tudatosítjuk a világunkat. így tárgyakra szabdalt külvilágot és egy 
központi ént tapasztalunk, függésben létező tudatfolyamat helyett. A  harmadik jelleg arra 
utal, ahogy a megvilágosodott tudat megismeri a valóságot. A  dolgok valódi mibenléte sze
rintük a kettősségektől való mentesség, még akkor is, ha a hétköznapi tudat képzelt, kettős

136 Ami valójában mintegy sejteti, hogy eddig is ott jártunk, csak nem ismertük fel. Hiszen a vers a hibás felfogástól a 
végső valóság felé kormányozza az elmét.
137 Sz. paratantrasvabhava, k. yitü qíxing  föftilíHtÉ.
138 Sz. parikalpitasvabhava, k. biánji suőzhí xing 3filtPJífíl14.
139 Sz. pannispannasuabhava, k. yuánchéng shíxing j t t£ .
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jelleget tulajdonít azoknak. Ajógácsára gyakorlatának célja, hogy a gyakorló elérje ezt a látás
módot, azaz felismerhesse a parinispanna szvabhávát. Az erre irányuló gyakorlatuk pedig 
az alap átfordítása! 40 Az alap ebben az esetben a tudatnak az a megalapozó rétege, amelyet 
ők tárház-tudatosságnak, álaja-vidnyándnak neveznek. Ez a jógácsára rendszerében a nyolca
dik tudatosság, mivel a korai szövegekben említett hat tudatosságot kiegészítik kettővel, 
a íííflwosszal,140 141 amit egyszerűen fogalmazva az „én-tudat"-ért tartanak felelősnek, és az álaja- 
vidnyánával. Az álaja-vidnyána szennyezett állapotában telített a korábbi kettősséget ta
pasztaló tudatállapotok magvaival,142 amelyek a későbbi tapasztalást szintén kettőssé teszik, 
így ez felelős a karma működéséért is. Az alap átfordítása az álaja-vidnyána megtisztítása 
a különböző bídzsáktól, amely művelet révén a szennyezett tárház-tudatból megkülönbözte
tés nélküli tudatfolyamat, parinispanna szvabháva lesz.

A madhjamaka és jógácsára tanai kölcsönösen inspirálták egymást, és a két iskola között 
számos filozófiai vita alakult ki. E két nagy iskolából nőtték ki magukat a későbbi mahájá- 
na tanítások is. A  két rendszer szintézisét alkotta meg Sántaraksita (680-740 körül) Tattva- 
szamgraha című művében, és az ő szemléletét vitte tovább tanítványa, Kamalasíla (700-750), 
aki a mestere által egységbe olvasztott tanokat magasabb rendűnek vallotta, mint a két iskola 
eredeti téziseit.143

1.2.5. A  Tathágatagarbha-tan és az üresség144

A tathágatagarbha145 nem vált önálló iskolává, mégis fontos szerepet töltött be a mahájána 
buddhizmusban. Első szövegei, a Tathágatagarbha-szútra és a Srímáládéví-szinhanáda-szútra, 
valószínűleg a ÜL században íródtak, így ez a tanítás nagyjából egyidősnek mondható a jó- 
gácsárával. Mivel vannak közös szövegeik, illetve a tathágatagarbha tanításokban sok he
lyütt azonosítják a tathágatagarbhát a tárház-tudatossággal, álaja-vidnyánával, ezért nem 
tisztázott, hogy egyáltalán külön kell-e kezelni ezt a tanítást és a jógácsára iskolát. Annyi 
biztosan kijelenthető, hogy bár a jógácsára filozófiai értekezései közül kevésben -  mint pél
dául az Aszangának tulajdonított Ratnagótravibhágában -  jelenik meg a „buddha-természet" 
tanítása, a buddha-természet szövegek viszont többségükben hordoznak jógácsára elemeket. 
Williams és Skilton külön kezeli a két témát, ezért én rájuk hagyatkozva, szintén így teszek.

A tathágatagarbha-tan több szempontból is releváns, ha az ürességről van szó. Először is, 
több szövegben univerzális, örök, változatlan és valóban létező elemként írják le a buddha-lé- 
nyeget, amely minden lény sajátja. Ez az üresség tanításával látszólag szöges ellentétben áll. 
Azonban, ha figyelmesebben olvassuk a szövegeket, kiderül, hogy legtöbb esetben nem erről 
van szó. Két példa a tathágatagarbha irodalomból a végtelen és változatlan buddha-termé
szet gondolatára, amely a valódi létezőből fokozatosan egyre elvontabb fogalommá válik, 
míg végül azonos nem lesz az ürességgel:

140 Sz. áéraya-yarávrttí, k. zhuányT $$$c.
141 Sz. manas, k. xmzhi ib la .
142 Sz. hifii, k. zhőngzí fM-E.
143 Skilton 1997: 100.
144 Ehhez a fejezethez Skilton (1997) és Williams (2008) műveit, valamint a fejezetben említett szövegek megjelölt fordí
tásait használtam. A Lankávatára Szútra értelmezésében Suzuki (1998) értekező művére, valamint Lankávatára fordítására 
támaszkodtam.
145 Sz. tathágatagarbha, k. rutái zárig -  a tathágata (vagyis beérkezett/aki így van/aki így ment) belseje, méhe,
embriója, gyermeke, más néven buddha-természetet, buddha-lényeg.
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„Akár jelennek meg buddhák a világban, akár nem, minden lény tathágatagarbhája vég
telen és változatlan."146 „A tathágatagarbha különbözik a feltételestől. A  tathágatagarbha 
végtelen és változatlan."147

M egjegyezném , hogy a tágabb szövegkörnyezetet figyelembe véve, a Srímáládéví-szinha- 
náda-szútra mégsem egyértelm űen fogalmaz, nem „én"-nek vagy „én-lényegű"-nek mondja 
a buddha-term észetet. A  szútra 13. fejezete, amelyből a fenti idézet is származik, úgy írja 
le a tathágatagarbhát, mint élet vagy születés és halál jelenségét, amely mégis különbözik 
élettől és haláltól egyaránt, m ivel azok csak világi konvenciók, és csupán az érzékek 
elm úlásáról és új érzékek felem elkedéséről beszélhetünk. A  szöveg szerint a tathá- 
gata-garbha feltételektől független, végtelen és változatlan. így  ez az alap, a támasz. 
Nem különbözik, nem mentes, nem elkülönült a buddha-dharm áktól, sőt, azonos velük. 
Viszont ez az alapja a feltételektől függő jelenségeknek, m elyek különböznek a buddha- 
dharmáktól. Az ezután következő magyarázat határozottan a jógácsárára jellem ző gondo
latokat említ, ugyanis a nirvána elérésének lehetőségét a tathágatagarbha meglétével indo
kolja. Hét tudati jelenségről tesz említést -  érzékszervi tudatosságokról, és az azokat kísérő 
mentális jelenségek tudatosságáról - ,  és a tathágatagarbhát is úgy kezdi el emlegetni, mint 
tudatot, amely így a nyolcadik tudatosság lenne. Ugyan nincs kimondva, de azt gondolom, 
hogy a szútra -  bizonyos szakaszaiban legalábbis -  megfelelteti az álaja-vidnyánát, vagy 
annak még kiforratlan gondolat előzményét, és a tathágatagarbhát. Erre utal az a követ
kező m ondatokból kiolvasható gondolat is, amely szerint a tathágatagarbha biztosítja a 
tudatfolytonosságot, tehát annak révén m erülhet fel a szenvedéstől való megszabadulás 
és így a nirvána elérésének szándéka is.

„O, Uram , ha nem lenne tathágatagarbha, nem  létezne a szenvedés iránt érzett ellen
szenv, ahogy a nirvána keresésének indíttatása sem. M iért? M ert a hét [m entális] jelenség 
-  a hat [érzék] tudatosság és a [hozzájuk kapcsolódó] m entális jelenség -  nem  folytono
sak m ég pillanatról pillanatra sem , és nem képesek felfogni a szenvedés benyom ásait, 
(így általuk) nem létezhet a szenvedés iránt érzett ellenszenv, sem a nirvána keresésének 
ind íttatása."148

Ugyanebben a szövegben a tathágatagarbha, mint üresség is szerepel. Itt az üresség a 
szennyeződésektől való mentességet, egyben a buddha-dharmákkal való telítettséget jelenti.149

A Lankávatára-szútrában150 pedig, amely az előzőekben em lített m űvek után íródott, fel
tehetően valam ikor a 4. században,151 már egyértelmű a jógácsára hatás. Ennek bizonyítéka, 
hogy a szútrában szó esik álaja-vidnyánáról, „csak-tudat"-ról és „nyolc tudatosság"-ról is,

146 „Whether or not buddhas appear in the world, the tathagata-garbha o f all beings are eternal and unchanging." Grosnick 1995: 3.
147 „The tathágatagarbha is separate from the conditioned. The tathágatagarbha is eternal and unchanging." Paul 2004: 57.
148 "O Lord, i f  there were no tathágatagarbha there would be no revulsion toward suffering, nor aspiration to seek nirvana. Why? 
Because the seven [mental] phenomena—the six [sense] consciousnesses and the knowledge o f [their accompanying] mental phen
omena—do not continue even momentarily and do not accept the impressions o f suffering, there cannot be revulsion fo r  suffering 
nor aspiration to seek n ir v a n a Uo.
149 Paul 2004. Chapter IX. The Underlying Truth: The Meaning of Emptiness.
150 A mű szútrának számít, Suzuki azonban inkább egy a fontosabb tanításokat tartalmazó, dharma-jegyzetnek gon
dolja, amit egy tanító vagy egy lelkes tanítvány jegyzett le. A fejezetek és azok címei valószínűleg későbbi, talán kínai, 
szerkesztés eredményei. Suzuki 1998: 22.
151 A szövegnek négy kínai fordítása készült nagyjából i. sz. 420-704 között. Ebből a mai napig csak az utolsó három 
fordítás maradt fenn, ezek közül is a legutolsót tartják a legjobbnak, azt, amelyet többek közt Fa-cang, a Hua yan iskola 
alapítója lektorált. Ami fontos, tekintve, hogy a hua yan kínai jógácsára iskolának számít. Itt Suzuki fordítását használom.
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hogy csak néhányat említsünk a jógácsára terminusaiból. A  Lankávatára érdekes m agyará
zatát adja nem csupán m agának a buddha-term észetnek, de az ürességnek és ügyes mód
szereknek is. A  szútra 28. fejezetében -  am elyik a tathágatagarbháról és az „én-term észet"- 
ről szól -  M ahám ati bódhiszattva arról kérdezi a M agasztost, hogy a tathágatagarbha nem 
egy és ugyanaz-e, mint a filozófusok által tanított én-lényegiség? Hiszen a szútrák és maga 
a Buddha is úgy írják le a tathágatagarbhát, mint fényes és tiszta természetű, eredendően 
makulátlan, a tökéletesség harminckét jegyét152 hordozó, m inden lény testében drágakőként 
ott rejlő lényegiséget. M int amit a szkandhák, dhátuk, ájatanák, harag, butaság, képzel
gés szennye takar, holott valójában végtelen, maradandó, üdvös és mentes a változástól. 
A  filozófusok az „én"-t mint végtelen teremtőt, korlátlant, mindenütt jelen valót és m ara
dandót hirdetik. így  tehát megegyezni látszik a két tanítás.153 A M agasztos tagadja ezt az 
állítást, és kifejti, hogy a tathágatagarbha nem más, mint üresség, valóság-határ, nirvána, 
nem született, korlátlan és mentes szándéktól és igyekezettől. A  Beérkezettek azért tanítják 
a tathágatagarbhát, hogy a tudatlanok megszabadulhassanak az éntelenség tanításának 
hallatán érzett félelmüktől, és megtapasztalhassák a nem-m egkülönböztetés és az elkép
zelésektől való m entesség állapotát. A  szöveg azt, ahogy a Beérkezettek az én-nélküliséget 
tanítják, a fazekas eszközhasználatához hasonlítja. Épp úgy, ahogy a különböző edények 
elkészítéséhez különböző szerszám ok és módszerek szükségesek, az éntelenség tanítását 
is sokféleképp lehet kifejteni, hol én-nélküliségként, hol tathágatagarbhaként, más-más 
kifejezésekkel és szinonim ákkal.154 így  tehát a tathágathagarbha egyszerre érthető végső 
buddhaság-esszenciának, buddha-term észetnek és ürességnek.

II. Upája

II.l. Upája a korai hínajána szövegekben

Az ügyes módszert, más néven upája-kausalaját vagy egyszerűen csak upáját, a mahájána 
hagyomány emelte ki igazán; olyannyira, hogy egyike lett a jelentősebb buddhista terminu
soknak, tanításoknak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a korai irodalomban nem volt sze
repe, vagy épp nem volt fontos. Ahogy már korábban említettem, a kezdetekben a szútrák, 
a vinaja szövegek és a mátrikák, majd az ezekből kialakult abhidharma szövegek jelentették 
a buddhizmus irodalmát. Mivel a tradíció úgy jegyezte fel a Buddha beszédeit, mint tényle
ges, megtörtént beszélgetéseket, ezért azok témája mindig a hallgatóság épp felmerülő kér
déseiből generálódott. így eleinte nem születtek átfogó, a tanításokat egységes rendszerben 
kezelő művek, csak bölcs beszélgetések feljegyzései. Ennél fogva, mondhatni, minden szöveg 
egyenértékű volt a többivel abban az értelemben, hogy mindegyik tanítás olyan személyek 
előtt és akkor hangzott el, amikor és akik számára annak létjogosultsága volt. Ez egyrészt 
azért fontos, mert így eleinte fel sem merülhetett az ügyes módszer „túlmisztifikálása", filo
zófiai gondolattá tétele, hiszen az egy hétköznapi gyakorlatra utalt. A  Buddha minden tanítása

152 Vagy a „nagy ember jegyeit" -  p. mahá-purisa-lakkhana, sz. máhü-purusa-laksana, k. dárén xiáng A  A4@.
153 Eddig a buddha-lényeg leírása a Tathágatagarbha-szútráéxa hasonlít és valószínűleg arra is utal vissza a fejezet 
kezdetén.
154 Suzuki: The Lankavatara Sutra XXVIII.
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ügyes módszer volt a maga módján. Amíg a Tanító élt, kevesebb szükség volt a tanítást, 
mint módszert, szavakba önteni. Bár vannak szövegek, ahol a Buddha a tanár-diák viszony
ról beszél,155 ennek ellenére, az upája-kausalja kifejezést nem használja. Amikor viszont 
találunk upája, upájakausalja, upájakószalla szavakat egy műben, az a korai szövegeknél 
nem a Buddha ügyes eszközeire utal, hanem a tanítványok jártasságára a gyakorlatok 
terén -  legyen szó meditációról, helyes cselekedetről, elvonultságról. Legtöbb esetben 
a Magasztos inti a hallgatóját, hogy legyen jártas és leleményes a gyakorlás akadályainak 
leküzdésében, és az előrevivő tudatállapotok megvalósításában.156 Ezekben a szövegekben 
leginkább a „jártas a módszerek alkalmazásában" értelemben fordíthatjuk a kifejezést, 
és ez általában a gyakorlásra vonatkozik, nem  a tan átadására. Érdem es m ég m eg
jegyezni, hogy a legtöbb hínajána szöveg, am elyben em lítik az ügyes m ódszert, 
az ágamákban található, tehát kínaiul maradt fenn; a Páli Kánonban kevesebbszer fordul 
elő.157 Ebből kifolyólag lehetséges, hogy a szó a kínai változatokba mahájána hatásra került be 
a fordítás során. Hiszen már az első kínai fordítók is egyszerre találkozhattak a hínajána 
és a mahájána írásokkal.

Elvétve akadnak azonban más jelentések is, például az SN 1.25-ben az upája egy meg
világosodott arhat elmésségére vonatkozik. A  verses szövegben felmerül a kérdés, hogy 
vajon egy megvilágosodott arhat hivatkozhat-e önmagára és másokra, mint „én" és „ők"? 
A  szerző válasza az, hogy igen, hiszen tisztában van a kifejezések hétköznapi használatával, 
és felhasználhatja azokat a kommunikációban eszközként, anélkül, hogy az „én"-t és „ők"-et 
valóságnak képzelné.158 Ez a megjelenésmód valamelyest hasonlít a mahájána gondolatra, 
miszerint a szavak csak üres kifejezések, és a tanítás szavai is csupán ügyes eszközök.

Az ügyes módszer gondolatáról olvashatunk a TvKd 22-ben is, bár maga a kifejezés nincs 
a szövegben, csak az eszme jelenik meg. Itt abban az értelemben szerepel, hogy mindenkinek 
a neki való gyakorlatot érdemes végeznie, mert az segíti előre az Ösvényen.159

Az Snp 2.8. a szó egy változatát is használja. Itt az ügyes módszer a másokat túlpartra 
juttatni képes bódhiszattva ideáljának előképét mutatja: csak az képes másokat is átsegíteni 
a zúgó folyón, aki erős és jól felszerelt csónakkal száll vízre, valamint jártas a (megfelelő) 
módszerekben és bölcsességben.160

Végezetül, habár a korai szövegekben a kifejezés kevésszer fordul elő, úgy gondolom, 
hogy a gondolat annál inkább áthatja azokat. Az, hogy a Buddha arra kérte a tanítványokat, 
hogy mindenhol a helyiek nyelvén tanítsák a Tant, hogy ő maga is így tett, hogy minden eset
ben a hallgatósága megértési szintjéhez igazította a magyarázatait, hogy számtalan különbö
ző életből vett példával és hasonlattal világította meg beszédei értelmét -  minden tanítása, 
de még sokat mondó hallgatása is erről árulkodik.

155 MN 122.
156 ÉÁ 21.10, ÉÁ 21.7, ÉÁ 20.6.
157 Pye 2003: 119.
158 „Jártas, ismervén a szó használatát, úgy alkalmazza ezeket a kifejezéseket, mint pusztán szavakat." Felhasznált 
angol forrás: "Skilful, knowing the world's parlance, He uses such terms as mere expressions." SN 1.25.
159 TvKd 22.
160 „De az, aki erős csónakon száll vízre, tökéletes evezőkkel és kormánnyal, az eszközökben éppoly jártasán, mint a 
bölcsességben, az sokakat a túlpartra juttathat."
„But one who does on a strong boat embark, furnished with oars and rudder complete, as skilled in the means, with wisdom as well, 
that one can take so many others across." Snp 2.8.
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II.2. Upája a korai mahájána szövegekben

Ahogy az előző pontban már szó volt róla, a buddhizmus korai időszakában, az élő Buddha jelenléte 
miatt, nem igazán volt szükséges értekezni a tanításhoz használt ügyes módszerekről. Nem kellett 
találgatni és magyarázni, hogy a Buddha mit miért csinált vagy mondott, mert lehetőség volt megkér
dezni magát a Buddhát. Később, a Mester halála utáni időkben, közvetlen tanítványai még emlékez
tek a szavaira, és azok értelmére, és képesek voltak aszerint tovább örökíteni a tudást. így valószínű
leg néhány generáción keresztül még azután is a buddhai értelemben történhetett a tanátadás, ami 
azonban a későbbi századokban egyre homályosabbá és távolibbá válhatott. Az egyházszakadások 
is arra engednek következtetni, hogy egy idő elteltével a szerzetesi közösségben viták támadtak a 
tanítások, legfőképpen a fegyelem kérdéseit illetően. Mire az első mahájána szövegek megjelentek, 
a buddhizmus több iskolája képviselte a tanítást, mind egy kicsit máshogy értelmezve azt. A  tételek 
sokféleségének kuszasága közepette újból szükség volt nagy tanítókra, akik saját szavaikkal, az aktu
ális helyzetnek és közegnek megfelelően magyarázták a Dharmát. Ez egyrészt segítette a könnyebb 
megértést, másrészt erősítette a buddhista gyakorlók megosztottságát, amihez az is hozzájárult, hogy 
a Tan egyre nagyobb területeket hódított meg. Azáltal, hogy a Dharma Indián kívül más országokba 
is eljutott, a tanok tovább specializálódtak és differenciálódtak, ötvöződtek az egyes helyi kultúrák sa
játos jellegzetességeivel. Ilyen körülmények között természetes, hogy leírások születtek a nagy tanítók 
ismertetőjegyeiről, és azok tanítási módszereiről. Mivel minden iskola igyekezett a Buddha tanaira 
visszavezetni saját doktrínáit, különböző egységesítési törekvések jelentek meg, amelyek a látszólag 
ellentmondó tanításokat igyekeztek egybefűzni. Ilyen folyamatok révén kapott különös jelentőséget 
az upája tanítása, amely kiváló magyarázatát adja a budhizmus e fentiekben leírt sokszínűségének.

Az upája mahájána jelentése sokrétű. Alapvetően a Buddha ügyes módszereit jelenti, 
amelyeket azért használt, hogy a lények különböző megértési szintjéhez igazítva magya
rázza a Tant.161 A Pradnyápáramitá szútrák és a későbbi mahájána művek gyakran upájának 
nevezik a korábbi tanításokat, mondván, hogy azok a Dharma egyszerűbb és hétköznapibb 
magyarázatát adják. Ezzel szemben a mahájána szövegek a végső igazságot tárják fel -  az 
egyes szútrák általában önmagukat vallják a legfelsőbb tanításnak.162 Ide kapcsolható az 
ékajána (egy út, egy járm ű)163 gondolata is, amely többek közt a Lótusz-szútrában is szerepel. 
Eszerint a tanítás különbözősége, a hínajána és mahájána megkülönböztetés, csupán ügyes 
eszköz a lények célba juttatására. Valójában egy út létezik, a bódsziszattva ösvény.164 Ezt a 
gondolatot variálja a Lankávatám,165 amely ahogy minden mást, úgy a járműveket is fogalmi 
koncepciónak, tehát üresnek, tartja.166

161 Erről szól a következő idézet: „Abódhiszattvák számtalan különböző múltja okán, több százezer hasonlatot mutatott be." 
„Because o f the numberless different backgrounds o f the bodhisattvas, he presented hundreds o f thousands o f metaphors." Grosnick 1995:11.
162 Többek közt a Lótusz-szútrában is ilyen utalások találhatók. Pye 2003: 341.
163 P, sz. ekayüna, k. ytshéngdáo —Üiilt . Jellemzően mahájána fogalomként esik róla szó, azonban egyes páli kommen
tárokban is előfordul.
164 „Csak az egy jármű Dharmája létezik. / Abuddhák ügyes eszközein kívül, / Nincsen se második, se harmadik (jármű). 
/ Egybuddha csupán azért használ átmeneti szavakat, / hogy az érző lényeket vezesse." „There is only the Dharma o f the single 
vehicle. /Apart from the skillful means o f the buddhas, /There is neither a second nor a third [vehicle]. /A  buddha merely uses provisional 
w ords/In order to lead sentient beings." Tsugunari & Akira 2007: 35.
165 ,,131 A hármas jármű, az egy jármű, és a nem lévő jármű, ezekről a nehéz felfogásúak és a bölcs, magányt kedvelők érdekében 
is beszélek.132A legfelsőbb valóság kapujának köze sincs a kétfajta tudati konstrukcióhoz (alany és tárgy); min alapszik a fogalom- 
néküliség, miért kellene hármas járművet létrehoznunk? 133 A dhjánák, a mérhetetlenek, a forma-nélküli szamádhik és a gondolat 
megszüntetése -  ezek egyike sem található meg a Csak-Tudatban." „131The triple vehicle, the one vehicle, and the no-vehicle, o f these 
I talk, for the sake of the dull-witted, and [also] for the wise, solitude-loving ones. 132The gate o f highest reality has nothing to do with the two 
forms of thought-construction [subject and objectJ; Where the imageless stands, why should we establish the triple vehicles? 133The Dhyanas, the 
immeasurables, and the no-form Samadhis, and the thought-cessation — all these are not at all found in Mind-only." Suzuki XXI [online].
166 Suzuki XXVII [online].
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Az előbbieken felül az upájának van módszer, alkalmazott tanítás értelme is. Eszerint min
den gyakorlat, igyekezet, valamint a bódhiszattva ösvény167 első öt foka -  úgymint: adako
zás,168 erény,169 vágytalanság,170 bölcsesség171 és energia, erőfeszítés172 -  nem más, mint upája, 
módszer, amit a bölcsesség ki kell, hogy egészítsen.173

II.3. Összegzés: Súnjatá mint upája -  upája mint súnjatá

A legfőbb szándék, amely vezérelt a jelen mű megírásakor, annak a folyamatnak a felderítése 
volt, ahogya szavak mögött rejlő „igazság" vagy „jelentés" felfedi magát a tapasztalásban 
és közvetlen belátásban, majd elfedi, a szavak és fogalmak mögé bújva. Ez a folyamat tisz
tán nyomon követhető az üresség eszméjének itt leírt történetén keresztül. Tehát írásom igazi 
tárgya nem az üresség és nem is az upája, hanem a mozdulat, ahogy azok közelítenek, viszo
nyulnak az „igazsághoz", a Dharmához, amelyből fakadnak, az emberi tudathoz, amely meg
értésükre törekszik és egymáshoz, a Tan kölcsönösen összefüggő magyarázatainak hálójában.

A következőkben munkám lényegét, felfedezéseit összegzem röviden.

1. Az ürességet vizsgálva az üresség üresnek bizonyult:

a) A  hínajána szövegek egyfajta meditációban tapasztalt állapotot írnak le vele, azonban 
nem szubsztancializálják. Ahol pedig a sorok közt olvashatunk róla -  mint például a függő 
keletkezés kifejtésekor vagy az éntelenség és változás fogalmaiban - ,  ott szavak szintjén nem 
jelenik meg.

b) A  Pradnyápáramitá irodalom hirdeti az üresség tanát, viszont üresnek mondja azt. 
Végsőnek, ugyanakkor fogalminak (végső az elengedésben, fogalmi a megragadásban).

c) A  madhjamaka a függő keletkezést érti az önvalótól való mentességen, tehát az üres
ségen.

d) Ajógácsárában a dolgok mentesek az önvalótól, mert csupán a képzelet, a tudat kivetü- 
lései. A  felfogás révén „én" és „m ás" különbségeként tapasztaljuk a világot, holott valójában 
nincs meg ez a dualitás, minden üres (mentes a kettősségtől), kivéve a tudatot (tárház-tudat).

e) A  tathágatagarbha-tan szerint mindennek buddha-természete van, ami annak ellenére, 
hogy örök és maradandó, mentes az éntől és üres, mert szennyezetlen. Ez a buddha-természet 
vagy tathágatagarbha bizonyos szövegekben megfeleltethető a jógácsárinok tárház-tudatának.

A fentiek alapján az üresség mindenképpen üres kell, hogy legyen. Hiszen, ha nincs 
önléte, akkor üres. Ha nincs kimondva, akkor nem köthető fogalomhoz, tehát a tudat számá
ra nem létezik, így szintén nem lehet önléte. Ha állítjuk a létét, ismét csak üres, mivel fogalmi, 
így keletkezett és függő -  ezáltal önnön igazságát és ürességét egyszerre bizonyítja.

167 Sz. bodhísattvaydna, k. púsa shbng HiÜlÜ.
168 E, sz. dana. k. shT SS.
169 P. sTlar sz. ária. k. dé ÍSS.
170 P. nekkhamma, sz. naískramya, k. líyú üt£7.
171 P paniíd, sz. praínd, k. bőré jfzTS.
172 P víríya, sz. vTrya. k.jm gjin  í l i l .
173 Pye 2003: 338.
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Az üresség fogalomként elengedhetetlenül függő, hiszen kialakulhat, változhat, külön
böző szavakhoz kapcsolódhat -  tehát üres. Az üresség abban a pillanatban, hogy gondolunk 
rá, fogalom, így pusztán a képzelet műve, kettős alany és tárgy viszonyban felfogott, nem 
fogalomként viszont nem lehet rá gondolni. Ha -  önmagában, a szennyezett tudat mentális 
érintésétől függetlenül -  minden tiszta, buddha-természetű, akkor ez az ürességre is igaz.

2. Ha az üresség üres, akkor a Tan rendszerén belül upája, mivel:

Nem abszolút, szavaktól függő, iskolánként más-más jelentése és magyarázata van, 
viszont túlmutat a szavakon és fogalmakon.

3. Az upája az ürességhez hasonlóan üres, és épp ezért tud upájaként működni, abból ki
folyólag, hogy a lények saját megértésükön keresztül közelítenek az „igazsághoz". Mindent 
fogalmi vagy legalábbis érzékszervi szűrőn keresztül érzékelünk, ezért a nem megvilágosult 
tapasztalásban az abszolút is csak upájaként érzékelhető.

4. A  fenti gondolatmenetek más (buddhista) fogalmakra is igazak.

5. Tehát a (tanított) Dharma csupa üresség, hiszen üres upáják alkotják.

„A Törvény nem tárulhat fel, 
amíg az elme ingatag; 
a megismerés nem teljes, 
amíg a Csend el-elszakad."174

174 Fórizs 2002: 25.
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Rövidítések:

AN: Anguttara Nikája 

Aiv: Arthaviniscsajaszútra 

DS: Dhammaszanganí 

EA: Ékottarika Agama 

Iti: Itivuttaka

JCBS (JBS): Journal o f the Centre for Buddhist Studies (journal o f Buddhist Studies, Sri Lanka)

JIP: journal o f Indian Philosophy

Kv: Kathdvatthu

MMK: Múlamadhjamaka-Káriká

MN: Maddzshima Nikája

Ne: Nettippakarana

NBS: Nágaszéna Bhiksu Szútra

Ps: Patiszambhidámagga

SA: Szamjukta Agama

SN: Szamjutta Nikája

Snp: Szutta Nipáta

Thag: Théragátá

TvKd: Théraváda Vinajapitaka Khandhaka

i.e.: időszámításunk előtt

i.sz.: időszámításunk szerint 

k: kínai 

p: páli

sz: szanszkrit
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Irodalomjegyzék
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