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ösvény

E rejtélyes és különös hangzású szó a buddhista Tan harmadik megfor-
gatása nyomán létrejött út, a vadzsrajána nevében is ott rejtőzik. A vadzsra 
a mindenség és a teljesség szimbóluma, de éppígy jelképezi bármely létező 
legapróbb elemét, kvantumját. Mikrokozmosz és makrokozmosz szétválaszt-
hatatlan egységét nyilatkoztatja ki. Egyaránt magában foglalja a teremtő 
erőt, létezést és megvilágosodást, tükrözi és megjeleníti a tudat összes ál-
lapotát. A vadzsra egyszerre rejtjeles Dharma-könyvtár és nélkülözhetetlen 
rituális kellék. Részleteiben is mérhetetlenül gazdag, jelentésrétegeinek sora 
szinte végtelen. Miközben csodálatraméltó és gyönyörű tárgy, minden anya-
gi jellege ellenére kívül áll a hétköznapi tapasztalatok világán.

De mi is a vadzsra? Mit jelképez, hogyan értelmezhető? 
Erről szól ez az írás, mely természetesen a hajdanvolt ko-
rok, a mitikus kezdetek felidézésével indul.

A fölébrEDés gyéMántvilláM-jogArA                  

Dharmabódhi Sipos Zoltán

A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata

A vészhelyzetre való tekintettel a legmagasabb készültségi szintet 
vezették be, s mindenkit mozgósítottak, aki csak él és mozog. Indra mö-
gött szabályos harci rendben felsorakoztak az isteni seregek. A dévák természetesen teljes létszám-
ban képviseltették magukat, senki sem akart kimaradni az ütközetből. Vritra sárkánykígyó, az aszú-
rák ura félelmetes és legyőzhetetlen ellenfélnek számított, hiszen nem is olyan rég ő maga akolbó-
lította ki Indrát királyi székéből. A szembenálló felek közti téren fűszál sem rezgett, mindkét sereg 
létszáma végtelennek tűnt.

A feszültség kibírhatatlan, a tét óriási volt: ha Vritra győz, elpusztul a világ, méghozzá mindhá-
rom: az égi, a földi és a földalatti sík egyszerre semmisül meg.

E veszélyt mindenki fölismerte, a végső pusztulást meg kellett akadályozni. A nagy küzdelem 
előtt az isteni seregek vezetői parancsnoki értekezletet tartottak, ahol az előterjesztő komor arccal 
fejtette ki, hogy győzelmi esélyeik igen csekélyek, mivel Vritrán nem fog semmilyen fegyver. „Sem 
fából, sem fémből, sem kőből készített fegyver nem árthat neki. Semmit sem tehetünk ellene.”

A teljes tanácstalanságot és elkeseredést végül Brahmá szüntette meg. Az ő emlékezete távo-
li korokra visszamenően is jól működött. Reménykeltően így szólott: „Szerintem létezik egy meg-
oldás. Keressétek meg Dadhícsit, a risit, aki még az ősidőkben egyszer kiengesztelte Sivát, s en-
nek jutalmaképp csontjai különleges minőségűvé váltak – elpusztíthatatlanná transzformálódtak, 
keménységük mindent felülmúl. Ha a csontjaiból csodafegyvert készíttettek, van esély arra, hogy  

ösvény
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megfutamítsátok Vritrát.”
Dadhícsi risi meditációs pózban fogadta a küldöttséget, mely illő tisztelettel és visszafojtott lé-

legzettel várta, hogy a szent ember megszólítsa őket. A bölcs hirtelen felnyitotta szemét és csak eny-
nyit mondott: „Már vártalak benneteket, s örömmel tudatom veletek, hogy kész vagyok elhagyni a 
testemet, mivel a három világ iránti részvétem és együttérzésem oly határtalan, hogy képessé tesz 
erre.”

Szavait tett követte, s miután megvalósította a mahászamádhit, testét szent máglyán elégették, 
csontjait pedig Szurabhi tehén nyelve tisztára nyalta. Ezután Indra kérésére Visvakarman, az isteni 
kézműves-kovács-fegyverfejlesztő elkészítette belőlük minden idők leghatásosabb harci szerszámát, 
a vadzsrát, mely tulajdonnevet is kapott: a Vadzsrajudhát.

Indra ilyen módon jól felkészült a küzdelemre. Kezében szorítva a csodafegyvert nem érzett 
félelmet, s nyugalma egész seregére átragadt. Az isteni had mérhetetlen elszántsága ismeretlen és 
félelmetes volt az aszúrák számára, akik mindaddig a győzelemhez s ellenfeleik gyors meghátrálá-
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sához voltak szokva. Zárt hadrendjük hamar felbomlott, s előbb csak egyesével, majd tömegestül 
futásnak eredtek.

Vritra egyedül maradt, de nem zavarta alattvalóinak gyávasága, megvetésénél csak elbizako-
dottsága volt hatalmasabb. Bízott sérthetetlenségében.

Indra, látva a fejleményeket, hátraszólt: „Maradjatok, ezt magamnak kell elintéznem.”
A két sereg közötti űrben elkezdődött a párharc. Igazi akciójelenet bontakozott ki, s eleinte úgy 

tűnt, egyik fél sem bír a másikkal. Vritra szokásos cseléhez folyamodott, s rettenetes erejével elhají-
totta dárdáját. Indra azonban elegáns mozdulattal félrehajolt és vadzsrájával egyetlen mozdulattal 
kettészelte az eladdig mindig hatékonynak bizonyuló fegyvert, mi több, Vritra kígyózó karját is le-
vágta vele.

Vritra ekkor bunkósbotjával sújtott le, méghozzá sikerrel: Indrát úgy állkapcson vágta, hogy az 
nem bírt megmaradni harci elefántján. Az ütéstől akkorát esett, hogy a csata kimenetelét izgattottan 
váró három világ lakói mind hallották a puffanást. Indra szó szerint porig sújtva feküdt ellenfele 
előtt, még vadzsrája is kiesett a kezéből. Ez volt az a pillanat, amire azt mondják: szó megszakad, le-
helet megszegik. Úgy tűnt, a világok háborúja véget ért.

Vritra arcát a felismerhetetlenségig eltorzította a diadalittas vigyor. Győzött, de túlságosan 
könnyű győzelme felgerjesztette benne a gőgöt. Ily könnyen nem kívánt nyerni.

„Állj fel és folytasd, ha mered!” – sziszegte.
Indra felugrott négyagyarú fehér elefántjára, Airavatára, majd ismét lecsapott Vadzsrajudhával, 

és egy mozdulattal lenyisszantotta a furkósbotos kart. 
Vritra ekkor utolsó erőit is mozgósítva hasra vetette magát, alsó állkapcsát a földnek, a felsőt 

pedig az égnek támasztva gigászira tátotta száját, s egyszerűen bekapta ellenfelét harci elefántostul, 
pajzsostul, vadzsrástul.

A szörnyeteg már-már úgy érezhette, ellenfelének befellegzett, ám Indrát, illetve fegyverét nem 
ilyen fából faragták: fegyverét bugylibicskaként használva kivágta magát a helyzetből, a Vritra nevű 
gigászi gömböcből.

Már csak a méltó befejezés maradt hátra: egy utolsó suhintás a vadzsrával, s Vritra levágott feje 
testétől elválasztva elgurult. Azóta se látta senki.

A három világ lakói megmenekültek, mi pedig megtanulhattuk, hogy létezik egy tárgy, amely 
elpusztíthatatlan és keményebb bárminél.

A vadzsra első jelentésrétege feltárult előttünk, Indra pedig kapott egy káprázatos fegyvert, 
amit azóta sem engedett ki a kezéből.1

*
Az indiai mítosz – melynek a fent leírt szöveg csak az egyik lejegyzett változatát idézi fel – 

több olyan dolgot is említ, amelyek fontosak lehetnek a buddhista gyakorlók számára. Az elsőt a 
ngön-dro négy bevezető elmélkedésének egyikeként ismerhetjük, nevezetesen az értékes emberi lé-
tezés megbecsüléséről van szó. A tibeti nyelvben az emberi létállapotot a dal-dzsor2 kifejezés írja 
le, melynek szó szerinti jelentése a „nehezen megszerezhető szabadság vagy lehetőség”. Az emberi 
létezés kivételessége, a többi lényt felülmúló potencialitása a szellemi praxis lehetőségében rejlik.  
A spirituális gyakorlás olyan hatalmas erőt képvisel, hogy még a legvadabb démonokkal való küzde-

1. E mítosz megírásakor Agócs Tamás: Gyémánt áttörés című könyvére támaszkodtam. Kiadta a Tan Ka-
puja Buddhista Főiskola, 2000.

2.  dal 'bjor
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lemben is hatékony eszközként szolgál. Az aszkéta mindent átvágó tudata révén hozza létre a csoda-
fegyvert, mellyel világokat ment meg.

Az indiai történet másik lényeges mozzanata a bölcs jógiban kifejlődő mérhetetlen együttérzés 
mindazok iránt, akik e világokat benépesítik. Az ő megmentésük érdekében hajlandó feláldozni tes-
tét s lemondani az értékes emberi életről. E gesztusra azért képes, mert már elérte a teljes megszaba-
dulást, s kilépett a születés és halál körforgásából.

A Dadhícsi csontjából készült vadzsra egyszerre eszköz és eredmény: ez az út végigjárását bizto-
sító módszer és egyszersmind maga az emberi törekvés célját képviselő megvilágosult állapot.

szótári jelentések
A vadzsra szanszkrit szó, mely számos jelentéssel bír. Monier-Williams a szót egy √ vadzs „ke-

ménynek vagy erősnek lenni” jelentésű visszakövetkeztetett gyökből eredezteti. Értelmét tekintve 
e gyök beteljesedésre, fokozódásra, tökéletesedésre, növekedésre, intenzifikációra és integrációra 
utal, szoros összefüggésben az erővel és a hatalommal. A szó a menni, utazni, vándorolni igével  
(√ vradzs) is kapcsolatban áll. A ra szócska pedig valaminek a megszerzésére vagy birtoklására utal 
(vö. √ rá), de jelentései között a tűz, hő, gyorsaság, vágy is szerepel.

A vadzsra szokásos fordítása gyémánt, villám vagy mennykő, valamint jogar. Ezek a kifejezé-
sek egy olyan tartományt jelölnek ki, melyekben az egyes szavak jelentése összefonódik, árnyalataik 
egybemosódnak. Az egyes szálak, akár a tantra szövedéke, csak egymásra utalva és egymáshoz kap-
csolódva érvényesek. Teljes szétbontásuk csupán fenntartásokkal értelmezhető, s közös vonatkozta-
tási terükben mutatkoznak meg igazán a maguk teljességében.

Vegyük sorra ezeket:
1. A gyémánt az elpusztíthatatlan, mindennél keményebb anyagot, de a szépségest, felülmúl-

hatatlanul értékeset és tökéleteset is jelöli. A gyémánt anyagát tekintve közönséges szén, amely ha-
talmas nyomáson, szélsőséges körülmények – átvitt értelemben a szakadatlan gyakorlás – hatására 
tesz szert különleges tulajdonságaira.

2. A mennykő egyben fegyver, nyíl, kard, dárda és vágóeszköz is. Vakító megjelenésével fényt 
hoz a sötétségbe, ezáltal a valódi tudás eszköze. A hétköznapit meghaladó hatékonyság és erő jelké-
pe. A költők ebben az értelemben beszélnek a vízsugárról mint vízvadzsráról, a rendkívüli erővel bí-
ró szavakról pedig mint szóvadzsráról.

3. A jogar a hatalom jelképe és az uralkodók attributuma, spirituális értelemben a valódi önma-
gunk győzelmét fejezi ki hétköznapi, zavart énünk felett.

4. Fontos megemlíteni, hogy a buddhizmusban a vadzsra melléknévi értelemben is használatos, 
továbbá számos tulajdonnévben szerepel szóösszetevőként. Így földöntúli lények, főpapok, meditá-
ciós módszerek, varázsigék, szent szövegek nevének gyakori eleme.

Ebben az értelemben fordul elő már a korai buddhista szuttákban is, ahol páli alakja (vadzsira) 
rendszerint a gyémánt- vagy villámtudatosság jelzője. Azt, hogy a tantrikus buddhizmusra alkal-
mazott gyémánút (vadzsrajána) összetétel mikor jelent meg először a vallási irodalomban, nem lehet 
pontosan megállapítani, valószínűsíthető azonban, hogy a 8. században már általánosan ismert volt.

A vadzsrát a hindu és a buddhista hagyományon kívül a dzsainizmus is ismeri. Egész Ázsiában 
kedvelt szimbólum, így Indián, Nepálon és Tibeten kívül megtalálható Bhutánban, Sziámban, Kam-
bodzsában, Myanmarban, Vietnámban, de még Kínában, Koreában és Japánban is. A vadzsra kínaiul 
csin-kang, japánul kongó, mongolul ocsir.
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Tibeti neve dordzse3, melynek szó szerinti jelentése „a kövek ura”. Érdekes, hogy a tibetiek sem 
a villám (gnam lcsagsz, szó szerint „égi vas, mennykő, meteorit”), sem a gyémánt (pha lam) szót nem 
használják, hanem egy ezektől különböző kifejezést alkottak meg a vadzsra fordításaként. A szent 
szövegek tibeti nyelvre történő lefordítása során elterjedt gyakorlat volt, hogy a bölcseleti mondani-
valóhoz addig nem létező, mesterségesen kialakított műszavakat hoztak létre. A tibeti szóhasználat 
a vadzsra elpusztíthatatlan, mindennél keményebb jellegét emeli ki. 

Magyarul talán akkor járunk a legjobban, ha nem valamely fordítását, hanem az eredeti 
szanszkrit szót használjuk.4

3. rdo-rdzse

4. Állandó jelzője

természetesen 
már a régi görögök is…

Kezdjük Mezopotámiával, ahol a Teremtés Hét Köny-
ve című agyagtáblán, melyet Asszurbanipal ninivei palo-
tájának romjai között találtak, szó esik Marduk és a sár-
kány Tiámat ütközetéről. Ezt a jelenetet örökíti meg egy a 
British Museumban található kép, melyen a Marduk (Bél) 
kezében lévő fegyver jól láthatóan egy vadzsrát formáz.

Az indoárja népek uralta hatalmas területen minden-
ütt jelen van egy főisten, aki kezében villámjogart, vagyis 
vadzsrát tart. A hettita és hurrita mitológiában egy hár-
mas villám volt Tesub isten egyik jelvénye. A germánoknál 
Thor fennhatósága alá tartozik a villámlás és a fény, s az ő 
fegyvere a Mjöllnir nevű mitikus kalapács, mely elhajítva 
villámokat szór. A Thor (Donar, Thunor) névből ered a vil-
lám angol neve, a thunder is.

A szláv mitológiában a nagy sárkányölőként számon 
tartott Perun jeleníti meg ezt az isteni erőt, akinek neve 
ugyancsak a villám szóval áll etimológiai kapcsolatban.

A görögöknél Zeusz, míg a rómaiaknál Jupiter uralta 
és idézte elő a villámlást. Zeusz egyik epitheton ornansa4 
a Kataibatész (alászálló) volt. E szó úgy írja le őt, mint aki 
időről időre leereszkedik a mennyből, méghozzá kedvenc 
fegyvere, a keraunosz ( mennykő és villámcsapás) által. A 
villámsújtotta helyeket szentként tisztelték, s az Olümposz 
hegyén e névvel illették a főisten szent oltárát. Zeusz fegy-
verét a Küklopszok készítették – azok a hatalmas, egysze-
mű óriások, akiknek egyikével, Polüphémosszal Odüssze-
usznak is emlékezetes kalandja akadt.
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A nepáli sámánok nem használnak külön vadzsrát, viszont náluk is megtalálha-
tó a buddhizmusból ismert mágikus tőr (phurba), melynek nyele vadzsra formájú-

ra van kiképezve. A vadzsra lehetséges samanisztikus eredetére utal ugyanakkor, 
hogy alakja nagyon hasonlít a saskarmokhoz, melyekből a sámánok előszeretet-

tel készítették. Ebben az összefüggésben érdekes lehet, hogy Zeusznak is a 
sas volt a jelképállata.

Korábban fából is készítették, ma leggyakrabban sárga- vagy 
vörösréz az alapanyaga, de létezik arany és kristályvadzsra is.

A saskaromból készült eszköznek még csak négy küllője 
volt, míg a későbbieknek már nyolc, sőt a kettős vadzsrának 

tizenhat, s ezekhez hozzáadódott a középső tengely.
Az árja történetírás szerint viszont Indra, a védi-

kus villámjogarú isten volt az első vadzsrahasználó. 
Az ő tiszteletére emelték azt a hatalmas vadzsrát, amely 
Kathmanduban, a Szvajambunath-sztúpa bejáratánál lát-

ható. Egyébként a szivárványt is indrajánínak, Indra ös-
vényének vagy a Villámisten hídjának nevezik. A sámánok a 

phurbát emiatt sokszor a szivárvány színeivel díszítik.
A nepáli sámánok ugyanakkor vadzsrabhangnak, vagyis a mámor villámnövényének nevezik a 

hyosciamus nigert – magyarul bolondító beléndeket –, melyet a görög nyelv zeuszbabként vagy Apolló 
növényeként ismer. Hatásai miatt Indrával vagy Sivával hozták kapcsolatba, és elfüstölve titkos tantrikus 
szertartásokon alkalmazták. (A Saktit e rítusokban a kannabisz jelképezte). Egyes vélemények szerint ez 
a növény is alkotórésze volt egy tibetiek által készített italnak, amit a „megvilágosodás sörének” neveztek.

A szanszkrit szótár a vadzsra jelentései között más nyövényeket is említ: az euphorbia antiquorum 
(kutyatej) és az asteracantha longifolia mindegyike vágykeltő hatású növény. De így neveztek egy sajátos 
vezeklési formát, vagy a hold egyik alakját, s bizonyos asztrológiai konstellációkat is.

botanikai és samanisztikus összefüggések
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Vizsgáljuk most meg közelebbről a vadzsra mélységes jelképrendszerét, mely e különös tárgyat 
a gyémántút buddhizmus központi fogalmává avatta. A megvilágosodott lény úrrá lett minden káp-
rázat felett, s ennek jelképe a gyémánt, mely elvág minden anyagot, miközben őt magát semmi sem 
képes megrongálni. A fölébredett tudatot ugyanez az abszolút elpusztíthatatlanság és sérthetetlen-
ség jellemzi.

A vadzsra középpontja a súnjatát, az ürességet szimbolizálja. Ez számunkra a legkevésbé meg-
fogható „valami”, s ami nem ragadható meg értelmileg, az érinthetetlen. Így lesz az ürességet reali-
záló tudat sérthetetlen. A hétköznapi ember viszont retteg az üresség valóságától, ezért kapaszkodik 
az illúzióiba, s teremti meg ragaszkodásaiból a káprázat világát.

Az üresség a buddhizmusban nem valamilyen pozitív létező, hanem inkább tagadó fogalom: 
az önmagában vett, abszolút lét hiánya, a dologi megjelenés valótlansága. A Mátrix című film 
ama jelenetéhez hasonlítható, amikor Neo egy teljesen tiszta, fehér környezetben áll. Amint erre a 
mádhjamaka bölcselet külön felhívja a figyelmet, maga az üresség is üres.

Az üresség megjelenési formája ugyanakkor a világ teltsége. Hatalmas erő rejlik benne, s mi-
vel felette áll a káprázatoknak, a valódi természetét realizáló tudatnak többé semmi sem árthat. Az 
üresség elválaszthatatlan a formától. Ahogyan a Pradnyápáramitá-hridaja-szútrában áll:

„…a forma üresség, s az üresség bizony forma; a formától nem választható el az üresség, az 
ürességtől nem különböző a forma; ami forma, az üresség, ami üresség, az forma; s pontosan ugyan-
így van ez az érzet, az észlelés, a képzőerők és a tudat vonatkozásában is…”

Egy másik idézet ugyanebből a szent iratból: „…minden jelenség üresség-jellegű: nincs keletke-
zésük és nincs megszűnésük, nem szennyezettek és nem tiszták, nem csökkennek és nem növekszenek.”

A gyémánt egyik tulajdonsága, hogy mindent tökéletesen tükröz, miközben ez a saját termé-
szetében nem okoz semmilyen elváltozást. Ha realizáljuk az ürességet, mi magunk is megtapasztal-
hatjuk, hogy minden jelenség csak kép – a tudat erőinek tükröződése –, s ugyanez érvényes saját 
személyünkre is.

A gyémánt nem más, mint szén, melynek magas nyomáson, különleges feltételek között átala-
kult a szerkezete. A közönséges szén a hétköznapi tudatot, míg a gyémánt a szokatlan körülmények 
– nevezetesen a rendszeres gyakorlás – hatására létrejövő megvilágosodott tudatot jelképezi.

A vadzsratermészet ereje nem evilági: áthatolhatatlan, sebezhetetlen és elpusztíthatatlan; oltal-
maz és védelmez, akár egy semmihez sem fogható energiapajzs.

A középső gömb egyik lehetséges értelmezése a kettősségen túli valóság: ez a bindu vagy erő-
koncentrátum, amely – mint a tudat végső természete – magában foglalja a polaritás teremtő lehető-
ségeit. A bindu mint fókuszált tudatosság az üresség energiaoldalát állítja előtérbe.

A vadzsrajána névadója
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középső csúcs, gyémánt
villás ágak

 négy makara
holdpárna 
nappárna 
lótuszok

bindu 

A rituális vadzsra közepén egy lapított gömb található, ez jeleníti meg a dharmatát, a végső való-
ság terét. Ez a gömb egy HÚM szótaggal van lepecsételve, melynek három betűje a karma béklyóiból 
(hétu) és a konceptuális gondolkodástól (úha) való megszabadulást, valamint minden jelenség lényeg-
nélküliségét (anuszvara) fejezi ki.

A vadzsra két ága szimmetrikusan helyezkedik el, s érzékletesen jeleníti meg a kibontakozó vi-
lág kettősségét. Minden érzéki jelenség polaritásokban (világosság-sötétség, férfi-nő, hideg-meleg, 
jobb-bal, jó-rossz) mutatkozik meg számunkra, hiszen a fogalmi megismerés bármely dolgot az ellen-
tétes oldalához viszonyítva értelmez. A középső gömb által jelképezett végső természet viszont egy-
befoglalja és meghaladja a kettősségeket. Így a megvilágosodott tudat sem „jó“, hiszen ez az állapot 
már fölötte áll jó és rossz kettősségének.

Mivel minden jelenség kettősségeket testesít meg, magában hordoz egyfajta valós vagy átvitt 
értelemben vett szimmetriát. Mi, emberek is szimmetrikusak, sőt bizonyos értelemben vadzsrák va-
gyunk – csak még nem tudunk róla.

A vadzsra két ága másfelől a Buddha tudatának két elválaszthatatlan összetevőjét, az upáját 
(tibetiül thabsz) vagy hatékony módszert és a pradnyát (tibetiül sesz rab), a legmagasabb bölcses-
séget szimbolizálja. E két tényező kifejlesztése és egyesítése hozza létre azt a „nagy gyönyört” 
(mahászukha), melynek realizálása akár egy életen belül is lehetővé teszi a megvilágosodást.

A vadzsra ikerjellege vagy szimmetriája ezenkívül az üresség abszolút valóságának és a látsza-
tok relatív igazságának összetartozását és egységét is kifejezi. Ezen alapul az a szanszára és nirvána 
lényegi azonosságát kimondó mahájána tan, mely a létforgatagban való részvételt és a szabadságot 
egyazon életfolyamat két, egymást feltételező és egymástól elválaszthatatlan oldalának látja.

hármas gyöngygyűrű 

formai elemek

három középső gyűrű 
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A középpont mindkét oldalán három gyűrű található, melyek a Buddhatermészet spontán gyö-
nyörének három összetevőjét, az ürességet, jeltelenséget5 és erőfeszítés-mentességet jelképezik.

A három gyűrűből mindkét oldalon két-két nyolclevelű lótusz emelkedik ki. A lótusz a kibom-
lás, termékenység és fejlődés jelképe, s ebből bontakozik ki a vadzsra két feje, a létezés polaritása. A 
tizenhat lótuszszirom mindkét oldalon az üresség tizenhat fajtáját képviseli, melyek a valóság léte-
zési módjára emlékeztetnek. A felső lótuszszirmok ezenkívül a nyolc nagy bódhiszattvára, az alsók 
pedig az ő női felükre utalnak.

A lótuszkelyhek fölött mindkét oldalon három gyöngyszerű gyűrű található, melyek együtt a 
hat tökéletességet (páramitá) formázzák: ezek az erény, nagylelkűség, türelem, erőfeszítés, meditá-
ció, bölcsesség. A lótuszok kelyhén az egyik oldalon egy holdpárna, míg a másik oldalon egy nap-
párna helyezkedik el, melyek a relatív és az abszolút bódhicsittát, vagyis a cselekvő együttérzést és a 
minden jelenség ürességére ráébredő bölcsességet szimbolizálják.

A hold- illetve nappárnából három, öt vagy kilenc kicsúcsosodó, villás ág emelkedik ki, melyek 
egy gömbszerű nyalábot vagy keresztet formálnak. A külső villás ágak vége behajlik a középső ág 
vagy tengely felé. A középső ág csúcsa egy elkeskenyedő piramist vagy négyoldalú gyémántot for-
máz.

5   A „jeltelenség” itt a megragadás, megmerevítés, kötődés teljes hiányát jelenti. – A szerk. 

A nyolc nagy bódhiszattva

Kelet:  Ksitigarbha, a termékenység és bőség előmozdítója,
   társnője Lászjá, a szépség felajánlási istennője.
Délkelet:  Maitréja, a szeretet megtestesítője,
   társnője Puspá, a virágok felajánlási istennője.
Dél:  Ákásagarbha, a vétkek tökéletes megtisztítója,  

   társnője Málá, a virágfüzérek felajánlási istennője.
Délnyugat:  Szamanthabadhra, a felülmúlhatatlan felajánlások és fogadalmak ura,  

   társnője Dhúpá, a füstölőszerek felajánlási istennője.
Nyugat:  Avalókitésvara, az együttérzés megtestesítője,  

   társnője Gítá, a dal felajánlási istennője.
Északnyugat: Mandzsusrí, a bölcsesség megtestesülése,  

   társnője Álóká, a fény felajánlási istennője.
Észak:  Vadzsrapáni, az erő és hatalom képviselője,  

   társnője Nritjá, a tánc felajánlási istennője.
Északkelet:  Szarvanívaranaviskambhin, a hibák és szellemi akadályok megtisztítója,  

    társnője Gandhá, az illatok felajánlási istennője.

Az ötösség elve
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A középső ág a világtengely, amely összeköti az eget és a földet. Ez képviseli a valódi, vagyis a 
megvilágosodott életet. Ismert szimbóluma ugyanennek az életfa vagy a Méru-hegy, mely egyaránt 
összeköti a makrokozmosz és a mikrokozmosz felső és alsó világait. Az emberi lényen belül a kö-
zépső ágnak a gerincoszlop felel meg, de jelenti a Dharma kerekének kerékagyát, a valóságra ébredő 
Buddhatudatot is.

A vadzsra ágai a végpontjukban összeérnek, hiszen a dolgok végső természete azonos. A vil-
lás ágak uralta tér viszont belül üres, mert a világ belső lényege az üresség. A legelterjedtebb ötágú 
vadzsra öt küllője a fő égtájak uralkodó Buddháit jelenti, a kilencágú tantrikus szertartási eszköz 
esetében ez kiegészül a négy női Buddhával.

Az ötös szám ősidők óta fontos szerepet játszott az indai gondolkodásban, különösen a budd-
hista fogalomrendszerre is hatással lévő szánkhja filozófiában; elég, ha csak az öt égtájra (a középet 
is beleértve), öt érzékre vagy öt őselemre (pancsa dhátu) gondolunk, mely utóbbiak ura éppen az írá-
sunk elején említett Indra isten.

A gyémántút buddhizmus szimbolikájában még hangsúlyosabbá válik az ötösség az öt 
Buddhacsalád mandalája révén, melyre az élet minden területét átfogó analógiarendszer épül. Ez 
adja meg a kulcsot azokhoz a tantrikus eljárásokhoz, amelyek a szennyezett tudatformákat a szim-
bólumok és analógiák segítségével közvetlenül a valódi természetüket képező bölcsesség-energiák-
ká alakítják át, megtisztítva és feloldva a hétköznapi tudat szellemi korlátait. A vadzsra öt ága az 
égtájak, elemek és érzékek mellett e mandala fő kategóriáit is leképezi, ezáltal válhatott e tárgy az 
átlényegülést célzó mágikus szertartások leghatásosabb eszközévé.

Az alapvető tudati szennyezettségek mindegyike egy-egy Tathágatával (fő Buddhával) áll kap-
csolatban, akik kijelölik a tudatot mérgező egyes szenvek megtisztításának irányát.

A középső ághoz tartozó Buddhacsalád, melynek megkülönböztető neve is buddha, Vairócsana 
uralma alatt áll. Ő elsősorban a tudatlanság felszámolásával áll kapcsolatban. Ereje a végső va-
lóságelemet fölismerő bölcsességben gyökerezik, eleme a tér, társnője pedig Fehér Tárá vagy 
Vadzsradhátvésvarí.

A keleti égtájhoz kapcsolódó vadzsra családot Aksóbhja uralja, akinek bölcsessége átvilágítja 
minden jelenség tükörképhez hasonló természetét. Képes a gyűlölet megtisztítására, szoros kapcso-
latban áll a víz elemmel, s társnője Lócsaná.

A délen elhelyezkedő ratna (drágakő) család vezetője Ratnaszambhava. Ő a dol-
gok lényegi azonosságának bölcsességét képvise- li, mellyel képes megtisztítani az 
önhittség szennyeződését. Eleme a föld, társnő- je Mámakí.

A nyugati égtájon a padma (lótusz) család 
található Amitábha irá- nyításával, aki-
nek megkülönböztető bölcsessége a 
vágyak és a szenvedélyek átlényegíté-
séhez nyújt hathatós segítséget. Társnője 
Pándaravásziní, s a tűz elemmel mutat ana- lógiát.

Végül északon az Amóghasziddhi ve-
zette karma (cselekvés) család tagjai helyez-
kednek el. Ő képviseli a tökéletesen szabad, 
karmamentes cselekvés bölcsességét. Az irigy-
ség és féltékenység megtisztítója. A hozzá tartozó 
elem a szél, társnője pedig Zöld Tárá.

vadzsra-mudra
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A vadzsra öt ága emellett a személyi-
ség általános összetevőit, az úgynevezett 
szkandhákat vagy halmazatokat is leké-
pezi. Ezek a formák, érzetek, észlelések, 
szándékok és karmikus képzőerők, vala-
mint a tudat. Ahogy a középső ág alkotja 
a négy oldalsó tengelyét, ugyanúgy függe-
nek az utóbbiak által jelképezett halmaza-
tok is közös alapjuktól, a tudattól.

Az egyes családokhoz tartozó érzel-
mi mérgek vagy szenvek (klésák) azonban 
elhomályosítják a tudatot. Emiatt tapasz-
taljuk a létörvényt, s nem ismerjük föl 
eredendő Buddhatermészetünket.

A középső bindun látható HÚM az 
átlényegülés mantrája, mely a Buddhák 
csodálatos átváltoztató képességét jelöli. 
Minden, amit érzékelünk, az öt érzelmi 
méregből és az öt őselemből képződik, s 
gyakorlásunk révén ezek alakulnak át az 
öt fő Buddha bölcsességének erejévé.

A tíz villás ág együtt a tíz tökéletessséget (páramitá) jelképezi; a korábban említett hat páramitá 
mellé ebben a felsorolásban még hozzáveszik az ügyes módszert, a visszafordíthatatlan elkötelező-
dést, a szellemi erőt és a tudást. Jelentik ezenkívül a bódhiszattvaság megvalósításának tíz fokozatát 
is.

A külső ágak mindegyike egy tengeri szörny (makara) fejéből emelkedik ki. Ez maga is sokrétű 
szimbólum. Megtestesíti egyfelől a négy mérhetetlen szemlélődést vagy isteni állapotot: az együtt-
érzés, szerető kedvesség, együttérző öröm és felülemelkedett egykedvűség gyakorlatát. De jelenti a 
megszabadulás négy kapuját is: az ürességre, a mulandóságra, a vágyak által okozott szenvedésre és 
a valóságos keletkezés hiányára vonatkozó belátást.

A négy szörnyből kiemelkedő ágak a négyféle ördög (mára) legyőzésére emlékeztetik a gyakor-
lót. E márák az alsóbb világokban történő születés főbb okait személyesítik meg, amelyek a követke-
zők: 1. A szennyezett emóciók (klésák vagy szenvek). 2. A gőg vagy büszkeség, melyet az istenek fia, 
Dévaputra képvisel (egy másik értelmezés szerint ez az ördögtípus a buddhista tanítással ellentétes 
hatvankét hibás nézetet jelenti). 3. A fizikai halál (ez azért ördögi, mert megszakítja a gyakorlást, 
és kiszolgáltatja a tudatot a karmikus létesítő erőknek). 4. A személyiséget alkotó halmazatok vagy 
szkandhák (mivel az énre vonatkozó hibás elképzelések és a ragaszkodás alapjául szolgálnak).

A fentieken kívül a négyes szám jelképezi a négy ösvényt és a négy gyümölcsöt, a nemes tanít-
ványok előbbieknek megfelelő négy típusát (folyamba lépett, egyszer visszatérő, vissza nem térő és 
arahant), a finomtest felbomlása közben fellépő négy világosságélményt, valamint a legmagasabb 
jógatantra gyakorlása során, a tudati energiák középre terelődésekor átélhető négy nagy gyönyört. 
Végül, de nem utolsó sorban állandóan a gyakorló emlékezetébe idézi a Négy Nemes Igazságot.

tíz és négy

vadzsra-mudra
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Az összesen nyolc külső ág elsősorban a fő- és mellékégtájakat jelenti, valamint minden olyan 
felosztást, amely a nyolcasságon alapul, így például a Nemes Nyolcrétű Ösvényt.

A fentebb ismertetett jelentések az ötágú vadzsrára vonatkoznak, de léteznek három- és kilenc-
ágú fajtái, s jól ismert a kettős vagy négy oldalú vadzsra is, melyek mindegyikének megvan a maga 
sajátos szimbolikája.

A vadzsra tehát, amint e néhány felvillantott jelentése is érzékelteti, egy rendkívül összetett, 
mégis könnyen áttekinthető enciklopédiaként fogható fel. Mai fogalmakkal egy végtelenül bővíthe-
tő, kozmikus méretű wikipédiához lehetne hasonlítani, ahol minden apró részlet értelmezése továb-
bi magyarázatok és felsorolások sokaságát hozza létre, melyek vizsgálatával újabb felsorolásokhoz, 
részletgazdag elemzésekhez jutunk. Így az összefüggések és kapcsolódások sokdimenziós, mindent 
felölelő hálózata jön létre, melyben a hologramhoz hasonlóan a részek maguk is tartalmazzák az 
egészet, s egyszerre utalnak nagyobb összefüggésekre és számtalan újabb apró elemre.

A vadzsra szimbólumrendszerének feltérképezésével feltárul előttünk a makrokozmosz és mik-
rokozmosz egysége. Az ötösség felől indulva felidézhetjük például Amitábhát saját mandalájával és 
összes kidolgozott részletével, s ezen keresztül eljuthatunk a mantrák jelentéstartományáig. Vagy 
elmélyülhetünk a négy makara egyik jelentésének, mondjuk Dévaputra márának a megértésében, 
melyen keresztül feltárul a Dharma szempontjából hibás nézetek egész hálója, hogy mindez vissza-
vezessen bennünket a nem-tudás dinamikájának és szétoszlatásának kérdéseihez.

E két példa is jól mutatja, miért érdemes egy buddhista gyakorlónak ezt az ősi szimbólumot 
tanulmányoznia. S ha elég állhatatos, még az is előfordulhat vele, hogy egyszer – nomen est omen – 
villámcsapásszerűen éri a megvilágosodás.

Sajátos vadzsra alkalmazások
A tibeti mandalák különleges elemei a vadzsratalaj, vadzsakerítés és vadzsrasátor. Ezek alkot-

ják a mandala körül azt a védőhálót vagy rés nélküli „szuperpajzsot”, melyen semmi sem tud áthatolni. 
Olyan biztonsági szűrőhöz vagy tűzfalhoz hasonlíthatók a meditációs programot futtató tudatszerveren, 
amelyet a hétköznapi fogalmak és elképzelések egyetlen vírusa sem képes kicselezni és meghekkelni. A 
vadzsratalajon csak tiszta jelenségek nyilvánulhatnak meg, melyek alapvető jellegzetessége az üressség; ez 
avatja a mandalát a benne megidézett Buddhák tiszta földjévé.

A dzogcsen közösségekben rendszeresen éneklik a vadzsradalt és ropják a vadzsratáncot. Előbbi egy 
semmilyen emberi nyelvhez nem hasonlító szöveg, mely a hagyomány szerint a dákiník nyelvén íródott, s 
más szent mantrákhoz hasonlóan védelmi funkciót tölt be.

A vadzsratánc során a mozgás egy színes mandalán zajlik, amely az egyént és spirituális életterét 
jelképezi. A meditatív tánc révén kiegyensúlyozódnak az energiák, és a gyakorló a teljes elengedettség álla-
potába kerül. E két gyakorlatrendszert Csögyal Namkhai Norbu Rinpocse dolgozta ki, s tanítja az 1990-es 
évektől kezdve szerte a világon.

Bár nem a buddhista hagyomány része, érdekességként megemlítjük, hogy az ősi indiai harcművé-
szetet is vadzsramustinak (vadzsraökölnek) nevezik. A vadzsra előtag nyilván az „elpusztíthatatlan fegy-
ver” jelentésében került bele ebbe az elnevezésbe.
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Jasza Farkas Sándor

 MájárúpAM
  
 A káprázattermészetről

’Tan-mrisá mósa-dharma jad-bhagaván-itjabhásata  
Szarvé csa mósa-dharmánah szanszkárás-téna té mrisá1

(A Magasztos azt mondta: ami megtévesztő, az valótlan. 
Megtévesztő minden feltételes képződmény is, ezért valótlanok.)

A jelenségek (dharmák) üresség-természetüknél fogva sem nem valódiak, sem nem valótlanok 
(szad-aszad-laksana). Teljesen valótlanok akkor lennének, ha kizárólag a képzelet által léteznének. 
Mivel azonban ténylegesen is megjelenhetnek, különböző benyomásokat váltanak ki. Így bármely 
sem valódi, sem valótlan jelenség tetten érhető a személyiség-összetevőkben. Ennek megfelelően a 
káprázattermészet az öt halmazat (szkandha) által generált hamistudati mozzanatokban gyökerezik, 
hiszen a képzelet (parikalpita) és a sem valódi, sem valótlan jelleg (szad-aszad-laksana) táplálja azt az 
illúziót, mintha a jelenségek ténylegesen léteznének.

Ez a valódinak látszó létezés olyan, mint a délibáb, mert az észlelés (szandnyá) csalóka játéká-
ban az elképzelések vágyott minőségei öltenek 
formát. Ha lelepleződik ezek képzetes volta, 
akkor vagy végbemegy a kivetített tudatmoz-
zanatok valótlan természetének belátása, vagy 
folytatódik az elképzelésekhez való ragaszko-
dás. Utóbbi esetben a kondicionált szokásener-
giák újabb rávetítési mechanizmusokat hoz-
nak működésbe.

A rávetítés (adhjárópa vagy adhjásza) ha-
mistudati mozzanatának egyik lehetséges el-
kerülési módja a jelenségek nem-értelmezése; 
a másik lehetséges út a múltban és a jelenben 
létrejött hasonló megjelenések valódi okainak 
feltárása. Ha ugyanis a jelenségek értelmezése 
nem az igazi okok belátásán, hanem valamely 
saját vélekedésen alapul, a fogalmi gondolko-
dás újraképződik. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy az önmagára ébredő transzcendens tuda-
tosság mindannyiszor megszűnik, valahány-
szor rávetítő mozzanatok fedik el.2

Az így felmerülő, tisztánlátást nélkülöző 
gondolati konstrukciók (vidjajá viná vikalpáh) 

1. Nágárdzsuna: Múla-madhjamaka-káriká, Szanszkára-paríksá, XIII.1.

2. Vö. a Siva-szútráni, Ánavópájah (III.) 24. mondatával: Mátrá-szvapratjaja-szandháné nastaszja punar-
utthánam – Amikor a tárgyakkal saját vélekedés kerül kapcsolatba, a megszűnt (tévképzet) újrakeletkezik. A 
szútrának ez a mondata arról szól, hogyan tévedünk el a szanszárában.

www.illusionspoint.com
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számtalan tévképzetnek adnak teret,3 amelyek a megismerést hamis benyomások csapdájában tart-
ják, mert az egoisztikus vágyak vagy a gondolatokban megjelenő pozitív elképzelések euforikus 
tudatállapotot hoznak létre, még mielőtt a várt hatás bekövetkezne. E káprázat jellege a vágyakkal 
(káma) fűszerezett homály (móha), melyben a valóság helyét a belevetített személyes minőségek fog-
lalják el.

Az ilyen belevetítésen alapuló áljelenségek nemcsak megtévesztőek, hanem heves érzelmi 
energiákat vonnak magukra, melyeket a téves benyomások és az elképzelések izzó parázsra ön-
tött olajként táplálnak. Fátyoltermészetük mindazonáltal éberséggyakorlatokkal – szatipatthānával, 
mahámudrával vagy vipasjanával – leleplezhető. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a jelenségek megté-
vesztő természete nem valódi, hiszen amikor az igazságnak megfelelően mutatkoznak meg, rálátha-
tunk feltételektől függő alakulásukra. Az éberségmeditáció segítségével megérthetjük, hogy a dol-
gok valódi természete nem azonos a kondicionált megjelenési formákkal.

Visszafelé gondolkodva mindebből az következik, hogy a káprázat (májá) és a nem-tudás (avidjá) 
kölcsönös felmerülésének előidézője az üresség tudatából való kimozdulás. Ennek sajátos esete az, 
amikor a világosságtermészetből ébredő nagy gyönyört (mahászukha) elrontja az énérzet (ahankára) 
felmerülése. Másképp megfogalmazva ez azt jelenti, hogy ha a tudat teremtő energiái közül kiszorul 
az önmagára eszmélő világosság (szvátantrja vagy csitsakti), a nem-tudás és a káprázat kölcsönösen 
tételezi egymást.

Az ilymódon ellenőrizetlenné vált teremtő energiák hozzák létre azokat a korlátozott tapaszta-
latokat, amelyek megszilárdítják az igaznak vélt gondo-
lati elképzeléseket. A fogalmi nézetek pedig újrate-
remtik a káprázat elemeit, amelyek megerősítik a 
három gyökérméregből képződött énillúziót. Ez 
utóbbi azt a benyomást kelti, mintha az alany a 
tudás (dnyána) állapotában lenne, ezért az ön-
magát „énnek” képzelő lény nem ismeri fel töb-
bé, hogy tudatlan.

A jelenségek káprázattermészetű meg-
jelenése tehát olyan illúzió (vivarta4), melyet a 
homályból született elfátyolozó és szétszóró erők 
(ávarana- és viksépasaktik5) hoznak létre.

3. Vö. a Siva-szútráni, Sáktópájah (II.) 10. mondatával: Vidjá-szanháré taduttha-szvapna-darsanam – Az álom-
szerű szemlélet a tisztánlátás megszűnéséből származik. Ksémarádzsa a szútra e mondatában a vidját suddha-
vidjának, a szvapna-darsanát vikalpának értelmezi. Bhászkara a Várttikában a mondatot eltérően magyarázza: 
„Amikor az igazi Önvaló realizálásakor a vidjá (korlátozott tudás) feloldódik, az előzőleg észlelt világi tárgyak 
megtévesztő tudására (a jógin) úgy emlékezik vissza, mint egy álomra.”

4. Vivarta: vi+√vrit (forog) – vivarta (változó, mozgó, látszólagos), vagyis főnévi értelemben látszat, nem 
valóságos átalakulás. Itt a parinámával vagy a vikárával ellentétben a hamistudat átváltoztató képességéről van 
szó. A parináma az őstermészet (pradhána vagy prakriti) alakváltozásait, a vikára pedig a tényleges átalakulást 
jelenti, miután a pradhána kibomlásával a jelenségek manifesztációja végbement.

5. Ávarana-sakti: á+√vri (el- vagy befed) – ávarana (elrejtés, eltakarás). A sakti (erő; Siva női aspektusa) a 
√sak (valamire képes) igei gyökre vezethető vissza. Viksépa-sakti: vi+√ksip (dob, hajít) – viksépa (valamire rádo-
bás, „vetítés”), a szó jelentése: szétvetés, szétszórás. Mindkét sakti az avidjá tulajdonsága. Az ávarana-sakti elrej-
ti, a viksépa-śakti átváltoztatja a valóság természetét.

www.illusionspoint.com
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Jobb szeretni és szenvedni, 
mintha sohasem éltük volna át a szeretetet.

  Láma Anagarika Govinda

Ha az ember komolyan gyakorol, előbb-utóbb szem-
bekerül azzal a kérdéssel, hogy a párkapcsolata támogat-
ja-e vagy inkább akadályozza a spirituális fejlődését? Ki-
alakulhat bennünk a félelem, hogy elveszítjük a társun-
kat, aki eltérő érdeklődése folytán elidegenedik tőlünk, 
vagy indulatok keletkezhetnek bennünk amiatt, hogy 
partnerünk újra meg újra kiváltja belőlünk már megha-
ladottnak hitt negatív viselkedésmintáinkat. De még an-
nak számára is, aki egyedül él, bizonyos gyakorlással töl-
tött idő után felmerül a kérdés, nem szigeteli-e el magát 
szociálisan, nem veszít-e el ezáltal értékes barátságokat? 
A másik oldalon, még ha mindkét fél azonos irányban 
gyakorol is a buddhista úton, nincs biztosíték arra, hogy 
a kapcsolat fennmarad.

Egy meditációs központ vezetőjeként jól ismerem ezeket a kérdéseket, s természetesnek és fon-
tosnak tartom őket. Én magam is szembe kellett, hogy nézzek velük saját fejlődési utamon. Több 
mint két évtizede gyakorolok elkötelezetten úgy, hogy nem lettem apáca, így magam is megtapasz-
taltam a szerelmi viszony különböző állapotait: voltam szerelmes, éltem jegyességben, házasságban, 
különváltan és elváltan, ma pedig, noha egyedül élek, minden eddiginél hangsúlyosabbá váltak szá-
momra az emberi kapcsolatok. A kihívás, hogy éber tudatossággal vegyek részt ezekben, változat-
lan maradt, s tapasztalataim szerint egy barátságban is bármikor lejátszódhatnak a párkapcsolati 
dinamika örömei és szenvedései.

Mi a párkapcsolat, és mi történik a szerelemmel, ha két ember huzamosabb ideig él együtt? Ezt 
szeretném megvizsgálni a következőkben. Segíthet, ha nem egy érthetetlennek látszó, öntörvényű 
folyamat áldozatának tekintjük magunkat, hanem megértjük a kapcsolat mélyebb belső logikáját. 
Csak így válhatnak tudatossá az ebben az életformában rejlő fejlődési lehetőségek. A Buddha taní-

1.  Az előadás 2010. december 5-én hangzott el a Maitréja házban, A szeretet bölcsességéről szóló szemi-
náriumon. A szerző a svájci schaffhauseni Dharma-központ vezetője, hivatását tekintve konfliktus-tanácsadó.

Vadzsramati 
2011. március 

4-én a budapesti 
Maitréja temp-
lomban tette le 
a bódhiszattva-

fogadalmat, és 
szentelték fel az 
Árya Maitréja 
Mandala 
rend tagjává.

A szEllEMi fEjlőDés EsélyEi

                    

Vadzsramatí Ute Volmerg

 A párkApcsolAtbAn1

KÖZÖSSÉG
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tása szerint semmi sem történik véletlenül, mindennek megvannak a saját belső törvényszerűségei 
– s ez érvényes a párkapcsolatainkban bekövetkező változásokra is. Ahhoz, hogy megértsük ezeket, 
közelebbről meg kell vizsgálnunk, miért és hogyan jönnek létre egyáltalán a párok.

A párképződés a hasonlóság elvén alapul. A hasonló vonzza a hasonlót. Az emberek egymásra 
találnak, egymásba szeretnek, társul választják a másikat, mert kölcsönösen fölismerik egymást. Itt 
nem külső vagy felületes hasonlóságról van szó, hanem a kölcsönös megértés, az egymáshoz illés, az 
egymásnak rendeltség eleinte megmagyarázhatatlan, mély megsejtéséről. Könnyebb megértetnünk 
magunkat, mint másokkal, akár szavak nélkül is. Mindkét fél szeretettel és örömmel adja, amit tud, 
az össze nem illéseket pedig egyelőre félretesszük. Az összhangból és egymás kölcsönös kiegészíté-
séből fakadó boldogságérzet olyan erős, hogy minden mást háttérbe szorít. A kör négyszögesítése 
sikerülni látszik. E lehetőségekben bízva a pár közös célokat és érdekeket alakít ki, s akár még azt is 
megkockáztatja, hogy életre szóló szövetséget kössön.

A mesekönyvekben itt az „és boldogan éltek, míg meg nem haltak” salamoni zárómondattal vé-
get is ér a történet. A valóságban azonban a boldogság csúcspontját követően előbb-utóbb lejtmenet 
következik. Mivel erre nem vagyunk fölkészülve, a szerelem nem ritkán a párkapcsolat halálával ér 
véget, s nem vezet átváltozáshoz. Ez elszomorító és félelmet keltő, s rendszerint a kapcsolat megmen-
tésére irányuló kísérletek és ellenintézkedések sorát váltja ki. Ezek hatékonyabbak lehetnének, ha a 
pár azzal dolgozna, ami ténylegesen történik.

De mi is történik valójában? A megmagyarázhatatlan vonzalmon alapuló párválasztásnak meg-
van a maga árnyoldala. A hasonlóság ugyanis nemcsak a napos oldalon érvényes, hanem az árnyék-
ban is. Ha két ember érdeklődése, vágyai, életmotívumai, jellemvonásai, beállítottsága és viselkedés-
módja illik egymáshoz, akkor vélhetően közösek azok a tapasztalatok is, amelyekből ezek létrejöttek 
és kifejlődtek. Társválasztásunkba – s ez kezdetben nem tudatos – a sérüléseink és alapvető egzisz-
tenciális fájdalmaink hasonlósága is belejátszik. Eleinte elbűvölnek bennünket a másik által kifej-
lesztett túlélési technikák, s ezek alapján a magunk számára is új lehetőségeket remélünk. Többnyire 
ebben rejlik a megmagyarázhatatlan vonzalom oka: a mély lelki összhang boldogító élményében és 
az erre alapozott reményben, hogy a szereteten keresztül képesek leszünk meggyógyítani egymást.

Ez egy ideig működik is, később azonban a hangsúly mélyebb fejlődési folyamatokra tevődik 
át. A pár további fennmaradása szempontjából meghatározó, hogy képes-e ezekkel szembenézni és 
megbirkózni.

Szeretném egy példával megvilágítani, miről is van szó. A párt, akik tanácsadásra jöttek hoz-
zám, nevezzük Ervinnek és Ilonának. Azért jöttek, hogy házassági válságukban szakértői segítséget 
kérjenek. Eljutottak a lehetőségeik határára. A kiúttalanság mindkettőjükön testileg is megmutat-
kozott: a nőnek a tüdeje, a férfinak a háta betegedett meg. A szenvedés mindkettőjüket elgondol-
koztatta, így mindketten egyéni terápiába kezdtek. A párterápiában ezekre tudtunk rácsatlakozni.

Ilona előadta, miként ébredt rá a betegsége kapcsán, hogy kapcsolatuk éveiben két ember he-
lyett élt, így egyenlítve ki a férfi élettelenségét. Mostanra kiégett, úgy érzi, nem tud többet adni. Er-
vin számára a betegségén keresztül vált világossá, hogy nem is volt szabad elevennek lennie, a létjo-
gosultságát kizárólag az általa betöltött funkció adta. Ahogy mindketten elővezették a történetüket, 
már a meghallgatásuk során feltűnt, hogy Ilona még mindig mennyire aggódik a férfiért, átvéve an-
nak nézőpontját. Úgy tűnt ugyanakkor, mintha Ervint ez az odafordulás a legkevésbé sem érintette 
volna meg, pedig állítólag nagyon félt a válástól. Hidegnek és elutasítónak hatott. Erre az ellentmon-
dásra felfigyelve kezdtük meg a mélyebb indítékok föltárását.

A következők derültek ki. Ervin anyja túlgondoskodó volt, akivel szemben a gyermeknek úgy 
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kellett működnie, ahogy ezt az anya előirányozta. A saját lénye, gondolatai, érzései nem jelenhettek 
meg. Az elevensége ki volt zárva a kapcsolatból. Akkor tett eleget az anyjának, ha külsőleg igazodott 
hozzá, s közben nem mutatott érzelmet. Az eredeti családjában így egy paradox szeretetfogalmat ta-
nult meg: „Számomra csak akkor létezik kapcsolat, ha én nem vagyok”. Az aktuális élethelyzetben 
tehát ennek a mintának megfelelően viselkedik: elfogadja, amit a partnere gondol számára, anélkül, 
hogy arra rezonálna vagy fölmutatna valami sajátot. Ezért hat olyan hidegnek és élettelennek.

Ilona az eredeti családjában egy ezt kiegészítő mintát sajátított el. Apja a családi feszültségekre 
fagyos hallgatással reagált. Ez volt a büntetési és igényérvényesítési eszköze a feleségével és gyerme-
keivel szemben, ha a dolgok nem úgy mentek, ahogy ő akarta. Ezért Ilona az anyjától rendre azt a 
feladatot kapta, hogy bírja ismét szóra az apját. Ez sikerült is neki. Így aztán az anyja szolgálatában 
apja rendelkezésére kellett bocsátania elevenségét. Ezt tanulta meg főszabályként, ezen az áron volt 
szabad élnie, szeretnie és kapcsolatokban résztvennie. El kellett szenvednie anyja féltékenységét és 
az apja szexuális visszaéléseit. Tehát ő is az általa tanult szeretetfogalomnak megfelelően viselkedik, 
amikor az aktuális terápiás beszélgetésben nem magára gondol először, hanem arra, mennyire rosz-
szul érintené a válás a férjét.

Ha most egymás mellé tesszük a két felet, világossá válik, milyen pontosan illeszkednek egy-
máshoz a tanult kapcsolati minták, s milyen tragikus módon egészítik ki egymást, mindkét részt-
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vevőt arra kényszerítve, hogy rögzüljön a saját szerepében. Mindkét fél azt teszi, amit szeretettelje-
sítményként eredetileg elvártak tőle – úgy gondolja tehát, hogy jó a másikhoz –, miközben újra meg 
újra felszakítja társa régi sebeit. Olyan ez, mintha két láncszem egy automata pillanatzárral kapcso-
lódna egymáshoz. Ez tehetetlenné, elkeseredetté és agresszívvá teszi mindkettőjüket; érthető, hogy 
válni akarnak. Érzékelhető ugyanakkor az alapfájdalom is, amely a feleket minden különbözőségük 
ellenére összeköti: egyiküknek sem volt szabad a maga módján léteznie, soha nem szerették őket ön-
magukért, hanem a szülők céljaira használták és önálló lényükben megsemmisítették őket.

Szeretni törvényszerűen a szüleinktől tanulunk. Hiszen ők jelentik számunkra az első szeretet-
kapcsolatokat, és maguk is azt adják tovább, amit ők tanultak. Egy kisgyermek nem képes a szülei 
nélkül élni, ezért megtanulja, mit kell tennie ahhoz, hogy megkapja a számára létfontosságú odafor-
dulást. Ez egy egész életre szólóan meghatározza, hogyan éljük meg az érzelmi függőségen alapuló 
kapcsolatainkat és hogyan viselkedünk azokban, még ha később tanulunk is hozzá további lehetősé-
geket. Ez képezi mintegy a kapcsolatokra vonatkozó mögöttes tudásunkat, melyhez különösen ak-
kor nyúlunk vissza, amikor egy párkapcsolatban elmúlik a szerelem, és egzisztenciális nehézségek 
jelentkeznek. Ilyenkor működésbe lépnek a túlélést szolgáló alapmintáink, s a helyzet ahelyett, hogy 
javulna, egyre rosszabbá válik. A példában szereplő házaspár is ebben a szakaszban fordult hozzám 
tanácsért.

Ha nem lettek volna gyermekeik, talán elváltak volna, ahogy azt sokan teszik, egy újabb pár-
kapcsolatban keresve gyógyulást. Ez azonban mit sem használ: miután a párválasztás lelki – budd-
hista megfogalmazásban karmikus – rokonságon alapul, előbb-utóbb az új társsal is ugyanoda ju-
tunk. Ehelyett inkább arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy használjuk ki a párkapcsolatok 
dinamikájában rejlő fejlődési lehetőségeket. Az ilyen kapcsolatokban megtapasztaljuk a szeretettel 
kapcsolatos sérüléseinket és a szeretetre való képességünk korlátait, s ezáltal azok nyilvánvalóvá 
válnak. Ebben ott van a szellemi kihívás egy mélyebb szeretetet kibontakoztatására, melyen keresz-
tül akár még ténylegesen meg is gyógyíthatjuk egymást.

Az első lépés ezen az úton az, ha nem arra használjuk többé a másikat, hogy megvédjük magun-
kat az alapvető fájdalmaktól. A legtöbb kapcsolat ugyanis hallgatólagosan így működik: szeretlek, 
ha segítesz elkerülni a szenvedésemmel való szembesülést. Ebben az értelemben az Ilona és Ervin 
közötti, fent leírt szereposztásnak is megvolt mindkettőjük számára a stabilizáló haszna. Mindegyi-
kük tovább élhette és alkalmazhatta azt, amit megtanult, s cserébe továbbra is használva érezhette 
magát. Hosszú távon azonban ez nem jelent megoldást. A párkapcsolat dinamikája ebben a formá-
ban a szellemi fejlődés akadályává válik, s csak a szenvedést ismétli. A megoldást az jelenti, ha az 
alapvető fájdalmaink felé fordulunk. Ahhoz, hogy a tudatba emeljük ezeket, elfogadó észrevételükre 
és önmagunkkal szembeni őszinteségre van szükség.

A második lépésben a felek megoszthatják egymással a fölismeréseiket, gyakorolva a kölcsönös 
megértést és együttérzést. Ez csak akkor fog sikerülni, ha felhagynak minden olyan kísérlettel, hogy 
egymást tegyék felelőssé az okokért vagy a megoldásért, s ehelyett mindkét fél teljes felelősséget vál-
lal saját magáért.

A harmadik lépésben a pár megtalálhatja az együttélés új értelmét és célját: a sérüléseket és kor-
látokat tudatosan bevonhatják szeretetkapcsolatukba, s ahelyett, hogy egymást életellenes minták-
ba kényszerítenék, képessé válnak az együttműködésre annak érdekében, hogy megszabaduljanak 
ezektől.

    
Fordította: Uttarí Bártfai Judit
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Az utóbbi években több igen fontos és érdekes kötet látott napvilágot a keleti kereszténység spi-
ritualitásának és történetének különböző korszakairól. A Magyarországon is hosszú évek óta folyó 
kiterjedt bizantinológiai kutatások keretében olyan alapművek váltak hozzáférhetővé, melyek témái 
az ortodox kereszténység kialakulásának történetétől kezdve a vallásgyakorlaton és szerzetességen 
át egészen az egyház liturgiájának és teológiájának részletes bemutatásáig ívelnek. Nacsinák Ger-
gely András – aki ortodox pap lévén maga is a téma avatott ismerője és több hasonló jellegű kötet 
szerzője1 – nemrégiben megjelent könyvével egyrészt az említett kutatások e vonulatába illeszkedik, 
minthogy benne a bizánci hészükhaszta aszkézis és a Jézus-ima részletes bemutatását adja, másrészt 
azonban – a hészükhaszta lelkiség és aszketikus technikák keleti eredetének vagy kapcsolatának 
felvetése és tisztázási kísérlete révén – már az összehasonlító valláskutatás jóval átfogóbb talajára 
helyezkedik.

A szerző mindjárt a könyv elején néhány szemléletes példa segítségével villantja fel, mit is jelent 
a hészükhaszta-imamód, s mintegy a különböző hindu, buddhista és szufi irányzatokban alkalmazott 
technikák párhuzamba állításával s e párhuzamokra való rácsodálkozásunkon keresztül vezet be 
bennünket ennek a meghatározott testtartásokkal és légzéstechnikával párosuló és szüntelen éberséget 
követelő imamódnak a világába. Ezt követően tér rá részletesebben a hészükhazmus és az általa hasz-
nált Jézus-ima fogalmi, történeti és gyakorlati ismertetésére.

„Maga a szó (hészükhia) csendet, békét, nyugalmat, elcsöndesülést jelent. A szerzetesség kez-
deteitől, azaz a 3–4. századtól használják ezt a szót annak a benső csöndességnek a megnevezésére, 
melyet az imának kell kitöltenie, s amely állapot egyben alapként is szolgál az imádság számára.”2 
A hészükhia gyakorlója3 a világtól elvonultan, a gondoktól és gondolatoktól eloldódva, teljes belső el-
csöndesülésben keresi a szüntelen kapcsolatot Istennel. A hészükhaszta által a légzéssel egybehangol-
tan, szüntelenül végzett Jézus-ima „a szív imája”, amely lelki-értelmi egyesülésre törekszik Krisztus-

1.  Fontosabb művei: A szem böjtje. Kairosz, 2003.; Áthosz, a Szent Hegy, az Istenszülő kertje. Kairosz, 
2004.; „Adj áldást atya”. Találkozások huszadik századi görög ortodox atyákkal. L’Harmattan, 2007.; Útra hullt 
gyümölcs. Kulturális barangolások görög földön. Kairosz, 2007.; Oszlop a hegyen. Stylita Szent Simeon élete. 
L’Harmattan, 2009.; Jóga a középkori Európában? A Jézus-ima története és a hészükhazmus keleti kapcsolatai-
nak kérdései. Kairosz, 2010.

2. Jóga a középkori Európában? 30. o.

3. A hészükhasztész szó eredeti jelentése egyszerűen remete, hészükhaszta pedig az, „aki csendben  
marad”.

jógA A középkori EurópábAn?
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Szammavatí Máté Erika – Palkovics Tibor

nacsinák gergely András könyvéről
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sal, miközben egyetlen mondatot ismé-
tel szüntelenül: „Uram Jézus Krisztus, 
Isten fia, irgalmazz nekem.”

Az imádság lényegét a Sínai-félszi-
geten élt Hészükhiosz apát így foglalta 
össze a 7–8. század tájékán: „az értelem 
őrzése Jézus Krisztus hívásával, állandó 
betekintés a szív mélységeibe, az elme tö-
retlen csöndessége, amelyet nem zavar-
nak meg még jónak tetsző gondolatok 
sem, és végül az összes gondolat elveté-
sére való képesség.”4

A szüntelenül ismételt ima olyan 
belső éberséget, minden pillanatra ki-
terjedő tudatosságot feltételez, melyben 
az imának már nincs tárgya, csak ala-
nya van. Az imádkozó itt – ahogy Szent 
Ferencről mondták – maga válik imává, 
„amely [állapot] az emberi szívet és el-
mét a szenvedélyektől és a szenves gon-
dolatoktól (logiszmoi) megtisztítva alkal-
massá teszi az isteni valóság szemlélésé-
re (theória) és a Szentlélek kegyelmének 
(kharisz) befogadására. Így, a Lélekkel 
eltöltekezve érheti el az ember az átiste-
nülést (theószisz), a tökéletes megnyílást Isten szeretetére és az istenismeretre, amelyben megújulva 
egész lénye átvalósul.”5

A hészükhia gyakorlásának két módja van: a szív és a núsz vagy értelem útja, bár a kettő koránt-
sem különbözik annyira egymástól, mint ahogy ezt elsőre talán gondolnánk. A szív (kardia) nem 
csupán az életerő és az érzelmek központja, hanem a belátás és bölcsesség székhelye is. Ez az emberi 
személyiség egészének közepe, az ember valódi önazonosságának letéteményese. Az „a lajtorja, mely 
az Isten Országába visz”,6 vagyis ahol az Istennek való teljes önátadás megtörténik. „A szív a belső 
érzékek kormányzója, azaz az érzékek érzéke, a gyökér. Ha pedig a gyökér szent, az ágak is szentek 
(Róm 11,16). Ám a gyökér még nem lesz szent attól, ha az ágak egyike szent: az értelem valójában 
az Írások némi tanulmányozásával és a böjt és a csöndesség kevés gyakorlásával elfeledkezik koráb-
bi kedvteléseiről, és megtisztul… ám ugyanolyan könnyen újra bemocskolódik. A szív viszont csak 
nagy szenvedések árán tisztul meg…”7

Ninivei Szent Izsák szír aszkéta 7. században megfogalmazott megállapításai olyan centrális 
kérdést érintenek a szellemi úton való előrehaladás vonatkozásában, amely egyetlen gyakorló szá-

4.   Id. mű 63. o.

5.   Id. mű 31. o.

6.   Szenthegyi Szent Nikodémus. Id. mű 39. o.

7.   Id. mű 35. o.
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mára sem megkerülhető. A jógatradíció ezt a fajta szívbéli odaadást Ísvara-pranidhánának nevezi, s 
ez minden nijama gyökere, sőt magának az eredeti értelmében vett jógának is legbenső magva. Az 
Ísvara-pranidhána azt jelenti, hogy az ember egész életét választott útjának szenteli. Ez akkor tör-
ténik meg, amikor az ember a szívével is képes odaadni magát Istennek vagy a legfelsőbb szellemi 
princípiumnak.

A teljes belső megforduláshoz az értelmi belátás kevés. Más valamit megérteni (fejben) vagy 
megtapasztalni (egész lényemmel). Más olvasni egy jófajta borról vagy megízlelni azt. A szív ebben 
az összefüggésben is, akárcsak a hészükhaszta „szív-misztika” esetében, az ember teljes valóját: testét, 
lelkét és szellemét jelenti. Miként a zsoltáros mondja: „Teljes szívemből kiáltok, azaz testemmel, lel-
kemmel és szellememmel”.8 Az ima az egész testben történik (melynek középpontja a szív), s az egész 
embert, az ember teljes egységét érinti. Nem választ szét, nem analizál, hanem egyesít.

A gyakorlat, amely a 4. század végétől fennmaradt szövegekben kerül említésre, az ima során a 
lélegzetvétel „szívben való megtartását”, s ezáltal Isten állandó jelenlétének a tudatosítását célozza. 
A legnagyobb nehézséget ebben a lélekben szétszórtságot előidéző gondolatok jelentik: „…a Krisz-
tust követő aszkéta »legfontosabb feladata, hogy belépjen a szívébe, hogy háborút viseljen a sátán 
ellen és harcoljon vele azáltal, hogy megküzd a gondolatokkal, amelyeket támaszt«.”9 A gondolatok 
nem hagyják a lelket elcsöndesülni, folyamatosan a múltra vagy a jövőre irányítva a figyelmet. Isten-
ben azonban nincs múlt vagy jövő, csak örök jelen. Aki vele szeretne egyesülni, csak a jelenben teheti. 
Az ima elmélyülés a jelen valóságában: „Sok erőfeszítés és idő kérdése, míg elérjük azt az állapotot az 
imában, amikor az elme nincs többé megbolygatva, s így elérjük a szívben lévő benső mennyorszá-
got, ahol Krisztus lakik.”10 A mennyország belül van, de csak akkor tárul fel a kereső ember számára, 
ha az képzeletvilága bezártságából, a szavak korlátoltságából, az érzelmek vakságából képes vissza-
térni a jelen nyitottságába, képes önmaga centrumában maradni. Istent nem kívül, hanem belül kell 
keresni: „Hát nem ismeritek föl, hogy Jézus Krisztus bennetek van?”11

A másik megközelítési mód a núsz vagy az értelmi felismerés útja. A problematika ugyanaz, 
megközelítésének középpontjában azonban nem annyira a szív, mint az értelem áll: „Akkor lehet-
séges az állandó imádság megvalósítása, ha gondolataidat összegyűjtve az értelem (núsz) irányítása 
alatt tartod, teljes békességben és hódolattal eltelve ereszkedvén alá Isten mélységeibe, ott a szemlélő-
dés borának megízlelését kutatva. E békesség híján az imádság lehetetlen. Csak akkor valósítható meg 
a szüntelen imádság, ha a lélek erőit lecsendesítette a szellemi ismeret… Az imádság misztériumának 
végzését nem lehet meghatározott idő és hely szerint megállapítani. Hiszen ha az imát időpontokra, 
időszakokra és helyekre korlátozod – mivel az időn kívüli –, úgy máskor hiábavalóságokat művelsz. 
Mert az imádság úgy határozható meg, mint amikor az értelem szüntelenül Isten körül forog.”12 Itt is 
egy minden órában és minden pillanatban végzendő gyakorlatról, folyamatos jelen-létről van szó.

A szüntelen ima történetének és mibenlétének alapos és számos párhuzamot felfedő bemutatá-
sa után a szerző annak vizsgálatába kezd, hogy indokolt-e tényleges kapcsolatot feltételezni az indi-
ai aszketikus hagyomány és az ősi keresztény imamódszerek között, s a kérdés megválaszolásához 

8.   Id. mű 40. o. Az idézet a Mennyei Lajtorja című könyvből való, melynek szerzője kommentálja azt ek-
ként: „írja a zsoltáros”.

9.    Id. mű 38. o.

10.  Karpathoszi Szent János, 7. századi aszkéta szavai. Id. mű 39. o.

11.  Bibliai idézet. Id. mű 40. o.

12.  Nikétasz Sztéthatosz Száz fejezet az értelem megtisztulásáról c. könyvéből. Id. mű 42. o. 
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tekervényes és szerteágazó történelmi kitekintésre vállalkozik. A Kelet felfedezése: Nagy Sándortól 
Róma aranykoráig; Keresztények Ázsiában: a nesztoriánusok száműzetése; Az iszlám: híd és szaka-
dék; Allah hívása: a szüntelen ima az iszlámban – hogy csak a fejezetek címeit soroljuk. Hosszasan 
ír Maniról, a manicheizmus megalapítójáról, az őt ért hatásokról, valamint az általa létrehozott du-
alista és szándéka szerint „tradíciófölötti” vallás utóéletéről. Foglalkozik egyebek közt azzal a ha-
tással, melyet szerinte a tibeti bön-vallásra, a Padmaszambhavához köthető „padmaizmusra” és a 
mahájána filozófia kialakulására gyakorolt. Ugyanígy „végigveszi” a nesztorianizmust, majd pedig 
az iszlámot, két fejezetben is.

A könyv ugyanakkor a jóga hátterét adó indiai vagy tantrikus iskoláknak – melyek voltakép-
pen az összehasonlítási alapját képezik – nem szentel külön fejezetet, amint a buddhizmusnak sem. 
Nem véletlenül. Mert míg a fentebb felsorolt vallások kapcsán egyértelműen kimutathatónak véli az 
indiai (védántista, illetve buddhista) tanok be-, ill. ráhatását, addig a hészükhazmussal kapcsolatban 
nem látja bizonyíthatónak a kölcsönhatást. Sokkal inkább a két vallási kultúra eltérő jellegét hang-
súlyozza, és azt, hogy a kettőt nem lehet felelőtlenül keverni, mert a keresztény világ személyes, per-
szonalista (Jézus embersége is ezt erősíti), míg a keleti jóga szemlélete ettől gyökeresen eltérő antro-
pológiára és istenképre épül: „A keresztény misztikában és aszketikában roppant lényeges vonás a 
személyesség.”13 „Az ima – viszony. Éles ellentétben a kontempláció buddhista, hindu vagy antik gö-
rög formáival, az ortodox szemlélődés gnózis, azaz személyes jellegű megismerés.”14 „A buddhizmus 
számára a személyiség, az énképzet puszta tévedés eredménye, ahhoz hasonló illúzió, mint amikor 
az örökké változó felhőkben alakokat vélünk fölfedezni és nevet adunk nekik, holott csak pára vélet-
lenszerű és ideiglenes kavargása az egész. A buddhizmus számára a lét forgatagának ugyanígy nincs 
célja, értelme, feladata; a keresztény aszkéta az idő minden pillanatában a Megváltás drámájának 
egy-egy értelemmel bíró mozzanatát éli meg.”15 Ezekkel a mondatokkal határolja el a Jézus-ima hát-
terét képező világot a keleti, „technikaibb”, személytelenebb úttól.

Pedig ha a buddhizmust nem ebben a meglehetősen sematikus megközelítésben, hanem a ma-
ga eleven szellemiségében ragadjuk meg, feltárulhatnak a két kontemplatív hagyomány nyilvánvaló 
találkozási pontjai. Nem csupán valamely rejtett és marginális részlet tekintetében, hanem a budd-
hista hagyomány egyik szellemi alappillére vonatkozásában is, amely az éberség állandó fenntartá-
sára irányuló törekvésében, a szatipatthána gyakorlatában fogalmazódik meg. Ez visszaadható lenne 
akár ugyanazokkal a szavakkal is, mint amelyekkel a szerző a keresztény gyakorlatot írja le a követ-
kezőképpen: „A sivatagi atyák ennek a szüntelen belső éberségnek a kialakítására törekedtek, mert 
tapasztalatuk szerint ezáltal az egyébkor megosztott testi és lelki világ egyetlen osztatlan figyelem-
mé, egy valósággá lesz. Márpedig csak ebben az összeszedett állapotban valósulhat meg az állandó 
Istenre irányultság…”16

Hogy Nacsinák Gergely András mégis inkább a különbségeket emeli ki, annak hátterében a 
jóga, illetve a keresztény aszketika hátterében meghúzódó antropológiai és teológiai különbségek 
szem előtt tartása munkál. Az egyik ilyen különbség az a keresztény dogmatikában megfogalma-
zódó állítás, miszerint az ember mint entitás egészében tekintendő (nem égre rajzolt pára csupán), 
másfelől pedig, hogy végső lényege és természete szerint nem egyesülhet az isteni lényeggel, vagyis 

13.  Id. mű 174. o.

14.  Id. mű 176. o.

15.  Id. mű 175. o.

16.  Id. mű 40. o.
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ember és Isten uniója nem az isteni lényeg vo-
natkozásában valósul meg.

A hindu felfogás szerint ezzel szemben 
az emberi lélek (dzsívátmá) az univerzális tu-
dat (paramátmá) része, az emberben megnyi-
latkozó átman egy szikrája, ebből következően 
lényegét tekintve is azonos természetű az ab-
szolút és transzcendens Önvalóval (a brahman-
nal). A jóga – mely szó szerint is „egyesülést”, 
„egységet” jelent17 –, ennek a végső, lényegi 
azonosságnak a megtapasztalására irányul.

Keresztény nézőpontból – alapvető dog-
matikai megfogalmazás szerint – a végső is-
teni lényeggel az ember nem egyesülhet, „csu-
pán” az átistenülésre van lehetősége, vagyis 
arra, hogy egységbe és közösségbe kerüljön 
Istennel az ő kegyelme és teremtetlen energi-
ái által. Ez utóbbi perspektívát azonban sem-
miképp sem valamiféle ontológiai vagy létbeni 
szükségszerűség kényszeríti ki az emberből;18 
a különböző hagyományok eltérő szemlélete 
éppen ezt igazolja. Különbségek ugyanis csu-
pán az előfeltevések tekintetében állhatnak fenn, de nem magában a végső valóságban. A keresztény 
jóga kifejezést ezért – a szerző véleményével ellentétben – legitim módon is használhatnánk, ha az 
isteni és az emberi közt fennálló különbség tételezését egyfajta módszertani támaszként, s nem pedig 
az egyetlen valóság természetére vonatkozó kijelentésként értelmeznénk.19

Az tehát, hogy a kereszténység saját rendszerén belül nem fogadhatja el az isteni és emberi lé-
nyeg tekintetében az indiai vallásra jellemző, különbségeket nem tételező rátekintést, annak a ke-
resztény vallási gyakorlatból adódó metodikai mozzanatnak a következménye, mely az említett lé-
nyegi különbséget ontológiai szinten megfogalmazó dogmatikai tételben fejeződik ki. Más szóval, a 
vallási univerzumon belül megjelenő ontológiai kijelentések csupán „a hazatérés útjelzői”, a hazaté-
rés módszertanának kikristályosodott „testetöltései”.

Mindazonáltal a keresztény jóga kifejezés elutasításának a hészükhaszta aszketika vonatkozá-
sában szintén megvan a maga létjogosultsága, ezt azonban – a szerző felfogásával ellentétben – 
nem annyira a jóga eltérő mivolta és idegen történeti, kulturális és spirituális közege indokolja, 
mint inkább annak a szemantikai zavarnak a lehetősége, melyet a kifejezés ilyetén átvétele magában  

17.  A √ judzs gyökből származó jóga szó számos más jelentéssel is rendelkezik: összekötés, egyesítés, meg-
kötés, igába fogás, befogás, a figyelem irányítása és összpontosítása, valaminek a használata vagy alkalmazása.

18.  Mindez semmiképp sem érinti minden vallás magában hordozott misztériumát, meglétének és jelen-
létének emberen túli okát.

19.  Valójában minden szakrális ontológia csupán ontológiává kristályosodott metodika, ezért a keresz-
tény ontológiát is szemlélhetnénk metodikai vetületként – még akkor is, ha ez a fajta szemléletmód magában 
a keresztény hagyományban nem vert gyökeret. E kérdés kifejtése azonban túlfeszítené egy recenzió kereteit, 
ezért itt csak érintjük.
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hordoz. A más közegben történő alkalmazás 
ugyanis elfedheti az egyes vallási univerzumok 
megkülönböztető vonásait képező „szakrális 
előfeltevéseket”. Márpedig a szerző pontosan 
az utóbbiakat kívánja itt védelmezni, miközben 
tárgyalásában mindez „észrevétlenül” az aszke-
tikai módok különbségének kérdésévé válik. A 
hészükhaszta aszketika „metodikai sajátosságai-
ként” említett mozzanatok azonban éppúgy he-
lyet találnak maguknak a jóga útján is, bármeny-
nyire eltérőnek mutatkozzanak is formailag. Hi-
szen amit metódusnak nevezünk, végső soron 
nem egyéb, mint egy isteni hívásra és meghívás-
ra adott megszentelt válasz, melynek hatékony-
ságát az ember mint ember sohasem bonthatná 
ki önmagából.

A keleti és a nyugati hagyományok törté-
netileg körvonalazott alakzatainak különbsé-
gei – most már szorosabban a hészükhazmus és 
a jógatradíció viszonylatában – tulajdonképpen 
csak a könyv utolsó előtti, meglehetősen csekély 
terjedelmű fejezetében kerülnek mérlegre. Talán 
éppen a mű szerkezetének ez a „dramaturgiai 
aránytalansága” hozza magával azt, hogy a végső – immár nyilvánvaló – mondanivaló súlyát te-
kintve, tudatosan vagy szándéktalanul, egyfajta „negatív ellenpontozás” jelenik meg. Ezen a ponton 
ugyanis a keleti hagyomány összevetésre kerülő elemeit már olyan hangsúlyok terhelik, amelyek 
túlvezetnek a hagyományok történeti beágyazottságának a mű kezdetén jelzett tisztázási szándé-
kán, s a mű egészét jellemző „túlhajtott” történetiség talajába és aurájába kapcsolódva elkezdik le-
bontani azokat az éber érzékenységet követelő finom metafizikai tartalmakat, melyek a hagyomá-
nyok ilyen jellegű összehasonlítása során olyannyira fontosak lennének.

E fejezetnek a tradíciók különbségeit tárgyaló részében néhány sort követően – ahol kiemelt 
hangsúllyal szerepel, hogy a kereszténység esetében valami „alapjában eltérő spiritualitással”20 van 
dolgunk – rögtön a következő idézettel találkozunk: „Mivel az egyetemes emberi természetről van 
szó, nem meglepő, hogy mély hasonlóságokat találunk különböző vallási tradíciókban, azok eti-
káját, elmélkedési metódusait, sőt néha még a spirituális gyakorlatok egyes elemeit tekintve is”21. 
Egészen különös a hasonlóságok és egyezések „alulról” származtatásának ilyetén hangsúlyozása a 
lét teljességére vonatkozó olyan perspektívában, ahol úgyszólván az egyetlen valóság végső szellemi 
természetének feltétlensége és jelenléte határoz meg minden mozzanatot, s hozza létre ezek között 
mindazt, amit közösnek tekinthetünk.

A fenti idézetnek tulajdonképpen lehetne adni egy ezzel összhangban álló értelmezést is. Az 
adott összefüggésben azonban valami egészen mást kíván kimondani és – a mű szándékainak meg-

20.   Id. mű 164. o.

21.   Uo.
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felelően – elérni, amit hozzávetőlegesen így fogalmazhatnánk meg: a spiritualitás síkján fellelhető 
azonosságokat egyfajta antropológiai homogenitás, az emberi természet egyetemessége hozza létre. 
Ezeket az egyezéseket azonban az említett emberi hasonlóság önmagában nem hozhatná létre, ha 
nem lenne jelen mintegy másik pólusként a spirituális törekvések valamiféle konvergenciája, transz-
cendens vagy benső egysége, mely az egyes vallások megnyilvánulási síkján – a maga egyezéseivel 
és akár végletes különbségeivel – különböző arculatokban jelenik meg, a befogadó közeg sajátosságai 
szerint.

Az egyezések valójában minden esetben „felülről” valók, jóllehet ez nem jelenti a különböző 
vallási világok elemeinek közvetlen és kölcsönös megfeleltethetőségét, s nem jelenti azt sem, hogy 
az egyes elemek sajátosságainak és különbségeinek el kellene merülnie az „általában vett misztika” 
mindent átfogó éjszakájában. Innen nézve tehát a „szellem mezején” – a szerző ez irányú felfogá-
sával egyezően – korántsem „minden egy”.22 Ahogy azonban a kínálkozó összehasonlítási pontok 
igen sokszor csupán látszólagosak, úgy az egészen különbözni látszó elemekről is gyakran kiderül-
het, hogy mélyre nyúló összhang van közöttük. E „felülről” való egység ugyanis nem úgy van jelen, 
mint ahogyan a hó takarja be a tájat, annak változatosságát a maga egyneműségével itatva át, ha-
nem mint a belülről felizzó és lángra kapó tűz, amely minden különálló formát életre kelt és önálló 
„tengellyé” avat.

A szövegkörnyezet azonban világossá teszi, hogy a szerző fejében valami egészen más munkál, 
amikor megfogalmazza az „alulról” képződő spirituális hasonlóságok „történetileg igazolt” gondo-
latát. Nevezetesen az a – bizonyos tekintetben akár jogos – félelem fejeződik ki ebben, hogy ha elis-
merné az egyetlen szellemi valóságot és annak minden irányba kisugárzó egyenértékűségét, akkor 
ezzel megbontaná az adott hagyományhoz tartozó vallási univerzum kizárólagosságát, és az ennek 
„tengelyéhez” tartozó emberre – Leopold Ziegler szavaival élve – „azt a csaknem mérhetetlenül nagy 
és nehéz feladatot” róná23, hogy összhangot teremtsen a saját vallási univerzumán kívüli tradíciók 
egészével.

Jól érzékelhető, hogy a különféle történeti alakulások bemutatásának zöme ebben a kontextus-
ban részben a fentiek elhárítását kívánja szolgálni. A szerző elemzései tárgyukat úgyszólván „mito-
lógiátlanítva” kiiktatják a spiritualitásra vonatkozó történeti rátekintésnek azt az oldalát, amely az 
érzékeny és éles szemű vizsgálódáson felül még tud arról is, hogy a történelem gyakran képtelen az 
igazolásra, s hogy a történelmi valóság kevésbé valóságos, mint a mélyén rejlő igazság, melyet kife-
jez. Pedig egy mitologikus szimbolizmus bizonyos értelemben végtelenül igazabb, mint egy szimbo-
lizmusától megfosztott tény.

Részben emiatt is annyira problematikus például a Bhagavad-gítá és a bhaktijóga kapcsán tett 
néhány – meglehetősen lekezelő és ismét jórészt a történeti fejleményekhez kapcsolódó – rövidre 
zárt megjegyzés24 éppen egy olyan hagyományt illetően, ahol a meghatározó történelmi és szellemi 
események nem annyira a forradalom és az újítás, mint inkább a restauráció és reintegráció jegyé-
ben álltak.

Az említett „mitológiátlanítás” keretében jelenik meg a jóga-tradíciót illetően egy sor olyan, 
mintegy metakommunikatív szinten mozgó kijelentés, jellemzés és fordulat is, mint például az „asz-

22.  Id. mű 10. o.

23.  Leopold Ziegler: Überlieferung, Jakob Hegner Verlag, 1948, 443. o.

24.   Talán nem véletlen, hogy a kötet szerzője a lehető legrövidebb úton el is hagyja ezt a területet, hiszen 
a Bhagavad-gítában valóban olyan kapcsolódási pontokra lelhetünk, melyeknek tisztázásához jóval többre lett 
volna szükség az itt latba vetett eszközöknél.
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ketikus-misztikus módszerek kavalkádja”; a jóga „allegorikus-filozófiai interpretáció” általi „domeszti-
kálása”; vagy: a kereszténységben a „módosult tudatállapot… nem cél” és „sohasem lehet mellékes az 
ismételt szavak jelentése”; „a kereszténységben az imádság sohasem egyedül technika kérdése” – mintegy 
ez utóbbi kijelentések kizárólagosságát sugallva a keresztény hagyomány számára, holott mindegyi-
kük ugyanolyan érvénnyel felmutatható a keleti hagyomány területén is. A szerzőtől többek közt 
megtudjuk azt is, hogy a mantrák használata „a hangképzés és beszéd ősi, mágikus hatalmába vetett 
hiten alapul”, s hogy a mantrák rituális kapcsolatukról leválva és „idővel önállósodva a házi szertartá-
sok, mágikus ráolvasások kísérői lettek”, továbbá „az efféle formuláknak isteni eredetet tulajdonítanak”, 
miközben gyakorta „értelmetlen hangokról és hangzósorokról van szó”.25

Aki idáig nyomon követte a mű okfejtését, csodálkozva – vagy inkább szomorúan – teheti fel 
magának a kérdést: vajon milyen kép vagy akár csak sejtelem idéződik meg az emberben, miféle 
érintkezési pontot találhat önmagában a mantra ősidők óta jelenvaló szakrális valóságával az ilyen 
megállapítások nyomán? Hiszen e leírások eredeti funkciója a szerző intenciója szerint az lenne, 
hogy a mantra hagyományáról és gyakorlatáról bennünk kirajzolódó képet a keleti keresztény ima-
módszerekben megjelenő recitációval egybevetve felfedhetők legyenek a kettő közötti hasonlóságok 
és eltérések. Érthetetlen módon ezen a ponton még a szándékát sem találjuk annak az elvárható elv-
nek, hogy a vizsgált spirituális jelenséget a maga legmagasabb értelmében, természetét és funkcióját 
kinyilvánító legmagasabb formájában vegyük alapul.

Bármi szolgált is e leírás alapjául, az embernek leginkább a különféle vallási jelenségeket nevet-
séges színjátékká degradálni óhajtó felvilágosodás-kori „kritikusok” megnyilatkozásai jutnak róla 
eszébe, őket és attitűdjüket követve pedig azok a magukat „tárgyilagos tudományos teljesítmény-
ként” avagy „objektív kutatásként” értékelő kísérletek, melyek az elfogulatlan történeti és filológiai 
vizsgálódás köpönyegébe bújva nem tesznek egyebet, mint „pöröllyel vadásznak pillangóra”, hogy 
aztán az előzetes gondolati sémáikon átpréselt zsákmányuk relativizált és elszegényített alakja előtt 
nyugodt szívvel mentsék fel magukat ama feladatuk alól, hogy annak valódi, eleven és igaz termé-
szetéig hatoljanak.26 Jelen könyv esetében utóbbi természetesen nem lehetett a szerző feladata, annyi 
azonban mindenképp elvárható lett volna, hogy viszonyítási alapját ne a legrosszabb és tökéletesen 
érdektelen „vallástörténeti” klisékre és sztereotípiákra támaszkodva, ne a teljes távolságtartás be-
nyomását keltve ismertesse, hanem itt is az eleven tekintetnek ugyanazzal a jóhiszemű érzékenysé-
gével keresse forrásait, mint ahogyan ezt saját hagyománya kapcsán tette és igényli.

Mindezek a kritikák a mű egészét illetően – a történetiség túlerőltetésének kivételével – nem 
mondhatók el, és rendkívül sajnálatos, hogy e mozzanatoknak a szerző, talán a fentebb kifejtett 
okokból kifolyólag, éppen a gondolatmenet döntő szakaszában engedett teret. A két hagyomány  
teológiai és antropológiai szemléletében, valamint aszketikus módszereiben meglévő különbsége-
ket ugyanis e mozzanatok nélkül is ugyanolyan jól, vagy akár még nagyobb erővel és érvénnyel fel 
lehetett volna tárni. „Jóga a középkori Európában?” – így hangzott az a kérdés, melynek kezdetben 
nyitott kérdőjele a mű folyamán végül a felvetés megkérdőjelezésévé zárul.

25  Id. mű 178–179. o.

26  Ellenpéldaként a mantra és az indiai tantra hagyománya tekintetében nem hagyhatjuk említés nélkül 
az egyik legkiválóbb szerző, Arthur Avalon (Sir John Woodroffe) nevét, aki a könyv szerzője számára is útmuta-
tást nyújthatott volna ezen a területen.
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A titok szépségE

                    

Lílávadzsra Pressing Lajos

kovács zsuzsa Drölma textília kiállításának megnyitó beszéde

Több szempontból is különleges kiállítást láthatunk a mai naptól az N&n galériában. A textil-
készítés és -használat történelem előtti időkre nyúlik vissza: a mai Grúzia területén harminchatezer 
éves festett szövetanyag-maradványokat is találtak. Közvetett bizonyítékok alapján a legújabb tudo-
mányos elemzések száz-ötszázezer év közöttire teszik az emberi ruhahasználat korát, de egyes felté-
telezések szerint ez akár hatszázötvenezer év is lehet. Régészeti leletek igazolják, hogy az emberiség 
legalább időszámításunk előtt tizenötezer évvel már varrótűket használt, s több mint huszonhétezer 
évvel ezelőtt ismert volt a szövés. Az új kőkorszakban már a föld számos pontján – így Egyiptomban, 
Afrikában, Indiában, Kínában, a Közel-Keleten, Anatóliában, Japánban – fellelhetők a fejlett textil-
művesség nyomai.

Mivel a textíliák ősidők óta a mindennapi 
élet alapvető kellékei, melyet egészen a 18. szá-
zadig kézműves technológiákkal állítottak elő, 
a készítésük során elterjedt díszítési módszerek 
– a festés, batikolás, gobelin- és szőnyegszövés, 
hímzés, horgolás, csipkekészítés sít. – a népmű-
vészet elveit követték. A népművészet spontán 
kibontakozó, majd az egyes helyi kultúrákban 
hagyománnyá sűrűsödő formavilága pedig nem-
csak dekoratív funkcióval bírt, hanem értelmezte 
és a közvetlen használati értéken túlmutató jelen-
tésekkel ruházta fel az ember hétköznapi környe-
zetét és eszközeit. Azokban a korokban, amelyek-
ben a világ szakrális eredete és az életet átható 
magasabb erők képezték a létszemlélet alapjait, a 
képzőművészeti motívumok is a spirituális értel-
met közvetítették: ezek voltak az anyagi világ lát-
szata mögötti mélyebb valóság látható jelei.

A textilipar kialakulásával és a gépi gyártás kizárólagossá válásával a textilművészet háttérbe 
szorult, hiszen a kézműves módszerekkel előállított kelmék és ruhaanyagok a mindennapi haszná-
latban nem versenyezhettek az olcsó tömegtermékekkel; miközben az individuális művészeti alko-
tások terén a képzőművészet és szobrászat figuratív vagy konceptuális kifejezési lehetőségei jobban 
megfeleltek a kor strukturálódó társadalmának és tudatállapotának. A textíliák formavilága a tech-
nikai lehetőségek folytán inkább a nonfiguratív, elemi geometriai vagy számmisztikai szimbólu-
mok alkalmazásának kedvez. A külvilág felszíni, strukturált érzéki környezetének ábrázolásánál ez 
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hátrányt jelent, a tudat legarchaiku-
sabb, fogalmon túli rétegei viszont 
természetes módon nyilatkoznak 

meg a színek, számok és elemi formák nyel-
vén.

A textilkészítés mestersége és a szövet 
mint anyag már önmagában, a díszítő motí-
vumoktól eltekintve is mély értelmet hordoz. 
A ruha, lepel, szőnyeg, függöny vagy takaró 
egyszerre elrejti és megmutatja a mögé rej-
tett meztelen valóságot. A formák szövedé-
ke egyfelől a homály fátylait borítja a májá 
teremtő varázslatába feledkezett öntudatra, 
másfelől viszont a szövet megmunkálásában 
láthatóvá váló szépség és számos szimboli-
kus jelentés, a nyers anyagot kultúrává for-
máló és értelemmel megtöltő szellem lesz az 
érzékiből isteni természetére eszmélő öntu-
dat hordozója. A szövet e két oldala az Indiá-
ban Saktinak nevezett női istenerő ellentétes 
és egymásba fűződő két funkcióját, a terem-
tést és az eszmélést tükrözi, melyek mind-
egyikét az Istennő alaptermészete, a szépség 
és a gyönyör hatja át.

Ugyanígy rejti el a valóság természetét, 
s lebbenti fel róla a fátylat másfelől a világ 
dolgait jelentéssel felruházó, eredeté-
ben szintén szakrális nyelv – a terem-
tő Ige, melyet Indiában ugyancsak 
az Anyaistennő manifesztációjának 
tartanak. A „szövettel” (= textil) eti-
mológiailag rokon „szöveg” nem-
csak a magyar nyelvben származik – 
latin mintára – a „sző” igéből (textus 
= szöveg, texere = szőni), de az India 
csodálatos szellemi hagyományai-
nak tetőpontját képviselő „tantra” is 
egyszerre jelenti az érzéki világ szö-
vetét és az annak rejtett értelmét fel-
fedő kinyilatkoztatást, mely kulcsot 
ad erői átlényegítéséhez.

A tantra a magasabb termé-
szetről szóló tudás fonalát fűzi be 
az anyag szövetébe, ezáltal színezve 
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és strukturálva értelmessé és emberivé a világot. De szövethez hasonlóan formálódik az 
egyén és a kollektívum története is, mely az egyes jelenségek időben lefutó, sokszínű, ám 
véges szálaiból sorsfonalakat sodor, hogy ezeket egymásba hurkolva és csomózva megsző-
je belőlük a világ térben és időben végtelen szövetét.

A textilműves mestersége szakrális eredetét tekintve a sors fonalát a világ szövetébe ágyazó 
antik istennők tevékenységét utánozza, melynek szépségét és fonákját Tóth Árpád énekli meg egy 
szonettjében:

HÍMZÉS

Szólongatom olykor magam: be szépek
A föld csudái, látod, bús nomád?
Miért hát mindig bánat a komád,
És sóhajszéllel bélelt halk beszéded?

Ne bánd, hogy csalfa csillogás az élet,
S hogy gyenge szálát zord párkák fonák,
Bár színe alján ott a torz fonák,
Nézd édes rajzát: száz szent semmiséget:

Szerelmek lágy kárminját, vágyak bús aranyfüstjét
S a remény reszkető, vékony s könnyes ezüstjét,
Nézd: áldott hímzés, halk pompával omló – 

Kár volna vad kezekkel összetépned,
Hisz lassan úgyis elkopik az élet,
S jaj, csattan a párkák kezén az olló!

Kovács Zsuzsanna Drölma alkotásai a textilművészet legősibb, nonfiguratív elemi szimbólu-
maihoz térnek vissza, melyekben közvetlenül folynak át életünkbe a magasabb valóságok kollek-
tív tudattalanban őrzött, fogalmakon túli ősképei. Művei egyetlen időbe vetett, aktuális divatokat 
vagy stílusokat követő történeti iskolához sem kötődnek. Bennük mégis egy érett, a mesterségéhez 
szükséges technikai készségeket is hiánytalanul birtokló alkotó lép elénk, akinek munkáit tudós 
grémium helyett a földi mértéket felülmúló, páratlan szépség és harmónia hitelesíti. Tűjét a teremtő 
látomásban megnyilatkozó intuíció vezeti biztos kézzel, hogy formába foglalja a lélek magasságait 
és sötét bugyrait egyaránt bejárt művész hol felemelő, hol megrendítő élményeit.

A művész barátjaként évek óta kísérem csodálattal Kovács Zsuzsa őseredeti, az élet minden 
területén megmutatkozó kreativitását és tehetségét. Ezért különösen nagy örömömre szolgál most 
megnyitni ezt a kiállítást. Bízom benne, hogy ezek az alkotások, a művész tudata mélyén felfakadó 
ősi forrás láthatóvá vált jelei, sokak számára nyitnak majd utat a lélek gyógyulása és a teljessé válás 
felé, megmutatva és visszahozva életünkbe a szabadság teremtő játékát, az elvesztett szépséget, az 
Isten női felét.

2011 március 11-én
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Egyszer  régen, egy szikla árnyékában élt 
két jó barát. Bármilyen furcsa is, az egyikük 
oroszlán volt, a másik pedig tigris. Még kölyök-
korukban találkoztak, amikor még nem ismer-
ték a különbséget az oroszlánok és a tigrisek kö-
zött, így aztán egyáltalán nem érezték szokat-
lannak a barátságukat. Emellett a hegyvidéknek 
ez a része – valószínűleg a közelben élő szelíd er-
dei szerzetes hatására – kimondottan békés vi-
dék volt. Ő remete volt, olyasvalaki, aki az em-
berektől távol él.

Egy napon azonban – ki tudja miért – a két 
barát ostoba vitába keveredett.

– Mindenki tudja, hogy fogyó hold idején 
hűl le a levegő – mondta a tigris.

– Hol hallottad ezt a badarságot? Mindenki 
tudja, hogy a hideg akkor jön, amikor a Hold da-
gad – vélte az oroszlán.

A vita egyre hevesebbé vált. Egyikük sem 
tudta meggyőzni a másikat. Nem találtak olyan 
megoldást, ami csillapította volna az egyre in-
kább elmérgesedő viszályt. Már kiabáltak egy-
mással!

Barátságukat féltve végül úgy döntöttek, 
hogy felkeresik a tanult erdei szerzetest, ő bizto-
san tudja, mi az igazság.

1. Forrás: Buddhist Tales for Young and Old. 
(http://www.buddhanet.net) Dzsátaka-történetek 
Ven. Kurunegoda Piyatissa tolmácsolásában és Todd 
Anderson elbeszélésében. Angolból fordította: Szakulá 
Fazakas Hajnalka.

Megérkezve a remete kunyhójához, az 
oroszlán és a tigris tiszteletteljesen meghajolt, 
majd feltették neki kérdésüket. A barátságos 
szerzetes egy darabig elgondolkodott, majd így 
válaszolt:

– A Hold bármelyik fázisában lehet hideg 
az idő: újholdtól teliholdig, a növekvő hold ide-
jén, s teliholdtól újholdig, a fogyó hold idején is. 
A hideget ugyanis a szél hozza északról, keletről 
vagy nyugatról. Így aztán bizonyos értelemben 
mindkettőtöknek igaza van, és egyikőtök sem 
győzte le a másikat. A lényeg, hogy viszály nél-
kül, egységben éljetek. Az egység a legfontosabb!

Az oroszlán és a tigris köszönetet mondott 
a bölcs remetének. Igen boldogok voltak, hogy 
megmaradt a barátságuk.

A HolD és A szél
 Mese a barátságról

gyermekeknek
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Thériká Pestovics Noémi

A kis fElHő MEséjE
Egyetlen kis felhő bandukolt csak az égen. 

Épp vándorúton járt, el akart jutni a Tengerig. 
Nem tudta ugyan, mi az a Tenger, de egyszer hal-
lotta, hogy a komoly, tekintélyt keltő és vihart 
kavaró fellegek beszélnek róla, bár látni még 
egyikük sem látta. Így hát a kis felhő elhatároz-
ta, hogy ő bizony megnézi azt a Tengert. Útba-
igazítást kért a madaraktól, és elindult. Ahogy 
ment-mendegélt, egyszer csak találkozott egy 
vénséges vén Tölgyfával. A Tölgy így szólt hozzá:

– Kérlek, kedves kis felhő, maradj még egy 
keveset, tarts nekem árnyékot és adj innom, 
mert nagyon szomjazom!

– Nem lehet – válaszolta a kis felhő –, úton 
vagyok, és nem állhatok meg. Meg kell keres-
nem a Tengert, hogy megnézzem, hiszen annyit 
hallottam már róla. Félek, hogy itt csak veszte-
getném az erőmet és az időmet, és lemaradnék a 
Tenger látványáról.

– A Tengert? – kérdezte nevetve az öreg 
Tölgy. – Hiszen a Tenger itt van!

– Hol? – csodálkozott a kis felhő.
– Itt. Pontoson itt, fölöttem. Te magad vagy 

a Tenger. Minden csepped belőle származik, és 
hozzá is tér vissza. Soha nem voltál tőle külön, 

és nem is leszel, mert magadban hordozod, csak-
úgy, mint bármelyik másik felhő.

– Ez badarság – válaszolta a felhő. Én itt va-
gyok, a Tenger pedig ott, ahová majd megyek. 
Meg kell találnom, hogy megláthassam és meg-
érthessem. Indulok is, már így is túl sok időt el-
vesztegettem! – ezzel otthagyta az öreg Tölgyet.

Ment tovább. Egyszer csak azon vette ész-
re magát, hogy a távolban valami nagy kékség 
vonzani kezdi, és húzza-húzza maga felé. Ő pe-
dig szinte öntudatlanul hagyta, hogy ez a meg-
magyarázhatatlan erő hatalmába kerítse, és sod-
ródjon feléje. Úgy érezte, valaki hívja és várja őt.

Azután hirtelen megszűnt minden. Eltűnt 
a varázslat, és még mielőtt a kis felhő bármit lát-
hatott, érezhetett vagy mondhatott volna, csep-
penként belehullott a Tengerbe.

Egy kis idő múlva a Tenger fölött kisütött a 
nap. Sugarainak melegétől sok-sok vízcsepp in-
dult új útjára az ég felé, ahol felhővé alakultak. 
A kis felhő csodálkozva ismert újra önmagára. 
Megérezte a Tengert, és már tudta, hogy hozzá 
tartozik. Elindult hát, hogy inni adjon és árnyé-
kot tartson a bölcs, öreg Tölgyfának.
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„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

HUMOR

Az élet olyan, mint egy csésze tea1

Történt egyszer, hogy néhány tanítvány fel-
kereste régen látott mesterét. Mielőtt helyet fog-
laltak volna párnáikon, a viszontlátás örömében 
beszélgetni kezdtek. Csakhamar az élet ügyes-
bajos dolgaira terelődött a szó. Egytől egyig ar-
ról panaszkodtak, hogy csak nagy erőfeszítések 
árán tudnak úrrá lenni a mindennapok nehéz-
ségein.

A tanító teával kínálta őket, felajánlva, 
hogy válasszanak maguknak csészét és töltse-
nek maguknak. A kanna mellett a legkülönfé-
lébb ivóedények sorakoztak: mázatlan cserépib-
rik, áttetsző porcelánfindzsa, finoman metszett 
kristály- és közönséges üvegpohár. Páratlan 
szépségű, felbecsülhetetlen értékű darabok és ol-
csó, dísztelen tárgyak egyaránt.

Amikor teával a kezükben mindannyian 
visszaültek a helyükre, a tanító így szólt:
– Amint látjátok, az összes drága és díszes csésze 
gazdára talált, csak a legegyszerűbbek maradtak 
az asztalon. Gondjaitok nagy része abból adódik, 
hogy mindig és mindenben a legjobbat szeretné-
tek magatoknak. Biztosak lehettek benne, hogy 
a csésze semmit sem tesz hozzá a tea értékéhez. 
Gyakran többe is kerül annál, néha egészen el-
rejti a szemünk elől, mit is iszunk. Noha teát sze-
rettetek volna kapni, nem pedig csészét, mégis 
kivétel nélkül a legértékesebb darabokat válasz-
tottátok. És most a szemetek sarkából figyelitek, 
milyen a másiké…

1 Forrás: www.spiritual-short-stories.com

Gondoltatok már arra, hogy az élet olyan, 
mint a tea, a csészét pedig hivatásunk, kerese-
tünk, társadalmi szerepeink alkotják körülötte? 
Ha a figyelmeteket teljes egészében a csésze köti 
le, elmulasztjátok élvezni a tea illatát és aromá-
ját!

Három szál haj2

Egy asszony egy reggel, amikor felkelt és a 
tükörbe nézett, azt vette észre, hogy csak három 
szál haja maradt.

–Ha már így áll a dolog, legjobb lesz, ha cop-
fot fonok! – mondta magában.
Ahogy kigondolta, úgy is tett, és remek napja 
lett.
Másnap reggel, amikor felkelt és a tükörbe né-
zett, látta, hogy csak két szál haja maradt.

–Hm. Azt hiszem, ma középen választom el a  
hajam!
Ahogy kigondolta, úgy is tett, és ragyogó napja 
lett.
Harmadnap, amikor felkelt és a tükörbe nézett, 
látta, hogy egyetlen hajszála maradt.

–Nohát, akkor ma lófarokban hordom!
Ahogy kigondolta, úgy is tett, és igazán vidám 
napja lett.
Negyednap, amikor felkelt és a tükörbe nézett, 
azt vette észre, hogy egy szál haj nem sok, annyi 
sem maradt a fején.

–Ez az! – kiáltott fel. – Ma végre nem kell a 
hajammal vacakolnom!

2 Forrás: www.spiritual-short-stories.com
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A végén még teljesen elbizonytalanítanának. 
Annyira szeretik, az otthonuknak tekintik ezt a 
helyet. A tudatlanságuk itt tartja őket.

Rápillantott az emberekre és a hálókra, aztán 
nekivágott az útnak.

– A legokosabb társunk útra kelt. Nekem is 
vele kellett volna tartanom, de most már késő, 
nincs esélyem elmenekülni – tépelődött az okta-
lan hal. – Ó, bárcsak vele mentem volna!

Egy kicsit még búslakodott a társa után, az-
tán azt gondolta:

– Valamit mégiscsak tennem kell, hogy ne 
végezzem az emberek hálójában. Talán ha halott-
nak tettetném magam? Ha a hasam felfelé fordítva 
sodródom a vízzel, úgy úszom majd a felszínen, 
mint a hínár. Próbálj élettelennek tűnni, különben 
meghalsz!

Nem telt bele sok idő, és ott himbálódzott 
magatehetetlenül, karnyújtásnyira a halászok csó-
nakjától. 

– Odanézzetek! – kiáltotta az egyik ember –, 
micsoda remek példány! Kár, hogy elpusztult!

Azzal farkánál fogva felemelte, rácsapott, és 
kihajította a szárazra. Gurult, gurult a balga hal, 
majd egyre közelebb siklott a tó partjához, és egy 
óvatlan pillanatban sikerült visszaevickélnie víz-
be.

Ezalatt a harmadik hal, az ostoba, izgatottan 
ficánkolt, bízván benne, hogy fürgesége és ravasz-
sága révén megmenekülhet. Mondanom sem kell, 
a háló végül bezárult körülötte. Amikor a serpe-
nyőben sercegett, még mindig az járt az eszében:

– Ha kikerülök innét, többé nem posványos 
tavacskákban ütöm föl a tanyám. Az óceán, az 
igen! A végtelen lesz az otthonom!

A történeteket találta: Szaraszvatí Mag Mónika

Angolból fordította: Nakulamátá Szabady Helga

A király és a tanító1

Élt hajdanán egy messze földön híres budd-
hista mester. Egyszer maga a király is megláto-
gatta, s olyan nagy tisztelet ébredt benne a tanító 
iránt annak nyíltsága és bölcsessége miatt, hogy 
attól kezdve minden lehetséges alkalommal igye-
kezett részt venni a tanításain.

Egy idő elteltével a következő ajánlatot  
tette:

–Megkedveltelek, szeretném megköszönni 
a tanítást. Mit kívánsz, mire van szükséged? Ezer 
örömmel megadok bármit, ami a hatalmamban 
áll.

–Egyetlen kérésem lenne, felség –felelte a 
mester–, ne gyere többé hozzám!

–Megbántottalak tán valamivel? – kérdezte a 
király megdöbbenve. – Nagyon sajnálom, ha így 
esett, bocsásd meg kérlek, amit vétettem.

–Nincs miért bocsánatot kérned, a tanítvá-
nyok cselekszenek helytelenül. Mielőtt elkezdtél 
ide járni, szorgalmasan végezték gyakorlataikat, 
recitálták a mantrákat, és odaadással tanulmá-
nyozták a Magasztos tanítóbeszédeit. Mostanra 
nem maradt más gondolatuk, mint hogy a ked-
vedben járjanak és a kegyedet keressék. Meg kell, 
hogy kérjelek, kerüld el ezentúl a házamat. Még 
nem készültünk fel rá, hogy magunk közé fogad-
junk.

A három hal2

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tó. 
Három hal lakott benne: egy okos, egy oktalan és 
egy ostoba.

Egy nap halászok jöttek a tóhoz, hogy kives-
sék hálójukat. Az okos hal, amikor meglátta őket, 
egy szempillantás alatt elhatározta, hogy felkere-
kedik, és vállalva minden viszontagságot elindul 
az óceán felé.

– Nem búcsúzom el a társaimtól – gondolta 
magában –, csak megingatnának a döntésemben. 

1.  A történetet írta: James Fadiman és Robert 
Frager; forrás: www.spiritual-short-stories.com

2.  A történetet írta: Jalal al-Din Rumi; forrás: 
www.spiritual-short-stories.com
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