
t 

A buddhizmus és a keresztyénség. 
„Nem kételkedem kimondani — irja St. Hilaire — hogy 

a Krisztuson kivül a vallásalapítók között egy sincs, aki 
rokonszenvünkre és szeretetünkre annyira méltó volna, mint 
Buddha." Erőss Lajos, a tiszai ref. kerületnek nagynevű 
néhai püspöke apologétikájában pedig azt mondja a budd-
hizmusról: „Olyan igazságokkal és aranyszabályokkal teljes 
ez a vallás, melyek méltó helyet foglalhatnak el a legfel-
ségesebb evangéliumi tanok mellett s joggal vindikálhatják a 
maguk számára az emberiség teljes elismerését és tiszteletét." 
Éppen azért szerinte: „Ha egyáltalán van a világon vallás, 
mely a keresztyónségnek a jövőben móg sok gondot okozhat, 
úgy a buddhizmusra nem minden aggadalom nélkül gondol-
hatunk." S erre a féltő aggodalomra meg is van a külső ok. 
Hiszen ujabban már Európában is, különösen pedig Angliában 
és Németországban, úgy szintén az Egyesült Államokban 
számos, részint nyilt, részint titkos híve van ennek a vallás-
bölcsészeti rendszernek. Csak 1882-ben jelent meg a német 
könyvpiacon Seydel Rudolf híres műve a buddhizmusról, 
mely oly mértékben irányozta a figyelmet keletnek e na^y 
jelentőségű vallási mozgalmára, hogy 10—15 év alatt egész 
Buddha-irodalom állott elő. „Die Buddhistische Welt" címmel 
külön folyóirata is van már a buddhizmusnak. Az érdek-
lődós főleg az utóbbi időben oly arányokat öltött, hogy a 
németek zseniális császára, II. Vilmos, jónak látta egy alle-
gorikus festményben az európai keresztyénséget a fenyegető 
buddhizmus ellen közös védekezésre szólítani fel. 

Már ezért is idő- és alkalomszerű kérdés a buddhizmussal 
közelebbről foglalkozni. 

A keresztyénség mellett határozottan a buddhizmus az, 
mely a világvallás elnevezésre leginkább igényt tarthat. Egy-
részt elterjedése körénél, másrészt követőinek lélekszámánál 
fogva. Földrajzilag a buddhizmus el van terjedve Ázsiának 
körülbelül egy harmad részében; és pedig Japán, Korea, 
Kina, Tibet, Hátsó-India területén; ezenkívül Formosa ós 
Ceylon szigetén, a Filippinákon; továbbá az Ural folyó part-
jain lakó kirgizek ós kalmükök között, nemkülömben el-
szórtan Elő-Indiának egyes részeiben. Sőt napjainkban már 
Európában is mind nagyobb számmal akadnak képviselői és 
apostolai. Követői egyes vallásbölcsészek szerint a világon 
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élő emberiség 31-2 százalékát, tehát a föld lakosságának 
körülbelül egyharmad részét teszik ki. Lélekszámuk közel 
500 millió. Mig az összes keresztyéneké alig haladja meg a 
450 milliót. Látni való, hegy elterjedésénél és híveinek lélek-
számánál fogva a keresztyén vallásnak kétségkívül számot-
tevő riválisa. Még inkább elmondhatjuk ezt róla, ha tanainak 
nemességét, erkölcsi tisztaságát, fenkölt egyszerűségét és 
puritán józanságát tekintetbe vesszük. Sok helyen mintha 
csak Krisztust magát hallanók, mintha csak az evangéliomokat 
olvasnók. Úgy hogy a felületesen vizsgálódó és a keresztyén 
vallás eredetét racionálista módon értelmező bizony igen 
könnyen juthat arra az eredményre, amire Schopenhauer, 
Edvin Arnold, Haeckel, Seydel Rudolf, Bunsen Ernő, Lillie 
Arthur és mások is jutottak, hogy t. i. ami Jézus tudományában 
becses, tulajdonkép Buddhától ered, kinek tanrendszerével 
vagy maga Jézus, vagy az ő tanítványai valami módon meg-
ismerkedvén, azt nyugaton is hirdetni kezdték s mint valami 
újat a modern civilizáció s keresztyén világnézet alapjává 
tették. Annyi elvitázhatatlan, hogy a buddhismus és a keresz-
tyénség, valamint a Buddha-legenda ós Jézus élettörténete 
között igen sok a rokonvonás, a tartalmi megegyezés. De 
hogy mindezek dacára is van-e közöttük lényegbeli, szervi 
összefüggés, nevezetesen, hogy Jézus Buddhának a kópiája, 
evangólioma pedig a dhammának a hajtása-e?, legkönnyebben 
eldönthető a két rendszer párhuzamos ismertetése alapján. 

Amint a keresztyén vallás hittóteleit, alapigazságait a 
„hiszekegy" Szentháromsága, úgy Buddha tanainak összeségót 
és karekterisztikonját is egy hármas formula foglalja magában. 
S amint a keresztyénné levésnek a Szentháromság hivése 
az alapföltétele, úgy a buddhistává léteinek is ama hármas 
belépési formula a sinequanonja. Ez a belépési formula így 
hangzik: 1. „Menekülök Buddhához; 2. menekülök a dhammó-
hoz ; 3. menekülök a sánghóhoz." Ez a misztikus háromság 
az a buddhistának, ami a keresztyénnek az Atya-Fiú-Szent-
lélek. Ez képezi a jelen tanulmányunk főforrásául használt 
Subhadra Bhikschu buddhista kátéjának felosztását és tár-
gyalási sorrendjét is.1) Ez lesz azért vezérelvünk alábbi fej-
tegetéseink során. 

1. 
A buddhizmus megalapítója Gótamo Buddha. Ez a szó 

„Buddha" voltaképen nem tulajdonnév, hanem a káté szerint 
egy sajátlagosan belső vagy szellemi állapotnak a kifejezése 
s jelenti: felébredett, megvilágosodott. Amint a keresztyén 
vallás alapítójának általánosan használt neve, a „Krisztus" 

') Subhadra Bhikschu: Buddhista katekizmus. Bevezetés a Gótamo 
Buddha tanába. Németből fordította: Erőss Lajos. 
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sem tulajdon-, hanem lényegileg melléknév volt s a jelentése: 
felkent. Buddhát születése alkalmával Siddátthonak hívták, 
amint Megváltónkat is a körülmetélés alkalmával eredetileg 
Jézusnak nevezték. Siddáttho ós Jézus tehát a voltakópeni 
tulajdonnév; a Buddha és a Krisztus elnevezés pedig a két 
nagy vallásalapítónak a hivatását fejezi ki, s mint ilyenből 
származott az általuk alapított vallásoknak a neve: budd-
hizmus. Christianismus. 

Siddátho Buddha a Ganges vidékén, Kapillavatu tarto-
mányban a Krisztus előtti VI. század második felében született. 
A legújabb tudományos kutatások szerint 560-ban. Személye 
köré ábrándos legendák csoportosulnak, amelyekből a tör-
ténelmi valóságot egészen tisztán kihámozni lehetetlen. 
Buddha is, ép úgy mint Jézus, királyi nemzetségből, a Sakyák 
családjából származott. A monda a prae exisztencia lényegével 
ruházza fel őt is, mint János evangólioma a keresztyén vallás 
alapítóját. A csodás módon való fogantatás eszméje sem 
hiányzik. A legenda szerint ugyanis az istenek ós szentek 
egében praeexisztáló Buddha az istenek kérésére elhatározza 
égi lakát odahagyni ós egy szeplőtelen szűz méhéből való 
születés által a földre szállani, hogy az igazság hirdetése 
által az emberiséget megvilágosítsa s a tökéletességre és 
megszabadulásra vezesse. Miért is ötszinű fénysugár alakjában 
egy arra méltónak talált királynőnek, Majának méhébe száll. 
Tehát ő is férfiúi hozzájárulás nélkül fogantatik ; akárcsak 
Jézus. Buddha születését is csodás jelek előzik meg és követik: 
a föld inog, a nap, hold és csillagok futásukban megállanak, 
földfeletti világosság tündököl, az illatos égből harmat hulí 
alá, a vakok látnak, a sánták járnak és a betegek meggyó-
gyulnak. A Buddha születésére vonatkozó legendának további 
elbeszélése szerint pedig egy Kaladéwalo nevű remete a 
Himaláya vadonából elősietett s a gyermek előtt a földre 
borulván így szólt: „Valóban ez a gyermek egykor a leg-
nagyobb és legtökéletesebb Buddha lesz s meg fogja mutatni 
az útat az embereknek a megszabadulásra." Mintha csak 
némi változtatással a kegyes Simeonnak Krisztusról való 
bizonyságtételét olvasnók: „Mostan bocsátod el Uram, a te 
szolgádat békességben, mert látták az én szemeim a te üdvezi-
tésedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; 
világosságul a pogányok megvilágosítására ós a te népednek 
Izráelnek dicsőségére." Buddha születésénél is szerepel egy 
olyan tüneményes csillag, amelyből a mágusok a gyermek 
jövendő hivatását olvassák ki, mikepen Jézusét a napkeleti 
bölcsek. Buddha gyermekkoráról beszéli még a legenda, hogy 
egyszer midőn a templomba vitetett, a brahman istenek 
mélyen meghajoltak előtte. A mondának e részlete tán akarat-
lanul is azt a templomi jelenetet jut ta t ja eszünkbe, midőn a 
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gyermek Jézus értelmén és feleletein álmélkodának mindnyá-
jan, akik őt hallgatták; még a nagy tudományu doktorok is. 

Buddha gyermek- és ifjúkoráról ezeken kivül vajmi 
keveset tudunk. Épúgy, mint Jézuséról sem. De ami keveset 
tudunk, az homlokegyenest ellenkezik egymással. Buddha 
mindenféle élvezetek, szórakozások, királyi fény és nemi 
kéjelgésben töltötte idejét. Jézusról ellenben azokat a fenséges 
szavakat olvashatjuk: ,.gyarapodék bölcseségben és testének 
állapotjában. Isten és emberek előtt való kedvességben." De 
ez egymással ellenkező tények ugyancsak egymással homlok-
egyenest ellenkező okokra is vezethetők vissza: Siddáttho 
herceget mondhatni az atyja lökte bele a könnyelmű életbe, 
hogy a brahinánok jóslását megakadályozza, akik szerint ha 
a herceg tudomást vesz az emberi szenvedés és földi mulan-
dóság felől, abban a percben világgyülővó lesz; ezért az volt 
a szándéka, hogy az érzéki gyönyörök és búja élvezetek által 
erősen a földi élethez bilincselje őt. Jézus pedig kezdettől 
fogva készült világmegváltó nagy feladatára; már gyermek-
korábantudatával bír messiási küldetésének: „Avagy nem tud-
játok-e, hogy nékem azokban kell foglalatoskodnom, amelyek 
az én Atyámnak dolgai." Mint látható Suddhodano király olyan-
féle szerepet játszik Buddha életében, mint Heródes király 
Krisztuséban. Mindkettő útjába áll a próféciák teljesülésének ; 
bár más-más. célból. Suddhodano, hogy a királyi trónon meg-
tarthassa Buddhát; Heródes pedig, hogy a szerinte földileg 
értelmezett királyságtól megfoszthassa Jézust. Heródes a 
betlehemi csecsemők tömeges legyilkolásával véli célját elér-
hetni; Suddhodano pedig etikai gyilkolással, t. i. fia lelki és 
szellemi öntudatának megölésével, erkölcsi érzékének világi 
gyönyörökbe való fojtásával gondolja a brahmanok jöven-
dölését feltartóztatni. De mindkettő eredménytelenül. Mert 
Jézust megmenti a felette őrködő isteni gondviselés ; Siddátthot 
meg missziójának tudatára ébreszti egy különös véletlen. 
Egy izben ugyanis a várkertben tett kikocsikázása alkalmával 
egy megrokkant aggastyánt, egy fekélyekkel borított beteget, 
egy feloszlásnak indult hullát s egy tiszteletre méltó brah-
man kolduló barátot látott, amely négy tünemény felvilá-
gosította őt a lét igaz természete felől. A csalfa és rövid 
földi örömök, melyek megöregedóssel, betegséggel, fájdalom-
mal és a halállal járnak együtt, egyszerre elvesztették rá 
nézve minden varázsukat. Ettől kezdve került minden mulat-
ságot s megérhelődött benne az a meggyőződés, hogy a létei 
inkább csapás, mint áldás s hogy bolondság és nemes teremt-
ményekhez egyáltalán nem méltó az érzéki gyönyörűségek 
után futkosni. Amaz útjába akadt tiszteletre méltó brahmannak 
háborítatlan nyugalma pedig megjelöli előtte az útat, amelyen 
mint remete és aszkéta keressen lelkének nyugalmat, eny-
hülest. 
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Meggyőződését elhatározás, elhatározását te t t követe. 
De mivel attól félt, hogy megélemedett atyjának könyörgése 
és nejének könnyei elhatározásában esetleg megingatják, azért 
bucsut sem mondva öveinek titkon, éjszakának idején vágott 
neki a nagy világnak. Ekkor volt 29 éves. A názárethi pró-
féta is csaknem hasonló korban lépett fel. Jézus első útja 
a Jordán partjain prédikáló Jánoshoz vezetett, hogy általa 
megkereszteltessék és ilyenkópen magasztos hivatására mint-
egy külső felavatást nyerjen; Buddha meg Gótamo név alatt 
a Radschagáhan közelében élő két nagynevű brahmánhoz 
szegődött mint tanítvány, hogy általuk a váltság útjára 
vezettessék s a megszabadulás és üdvösség tudományába 
beavattassék. Mint Jézusnak Keresztelő János, úgy Buddhának 
ez a két híres brahmán volt az előfutárja. A felvétel után, 
miképen Jézus, Buddha is elzárkózva a világtól, magába 
mélyedéssel s bőjtöléssel kezdette meg küldetését. Jézus e 
célból a terméketlen, köves pusztába vonult; Buddha pedig 
Uruwela mellett egy rengeteg vadonba húzódott vissza. De 
mig a názárethi Mester bőjtölése, testének elhanyagolása 
inkább az erős lelki és szellemi elmélyedésnek következménye, 
helyesebben mondva ta lán: önfeledt járuléka vol t ; addig 
Buddha egyenesen a test kínzásában ós szigorú sanyarga-
tásában kereste a szabadulás útját-módját. Krisztus negyven 
nap és negyven éjjel időzött a magányban ; Gótamo pedig 
közel hat évet töltött merev visszavonultságban, kíméletlen 
önkinzások, böjtök és virrasztások közepett. Azonban e 
hosszú idő sem hozta meg neki, ami után epedett: a lelki 
nyugalmat. Végre is belátta, hogy az aszkézis a megszaba-
dulásra és tökéletességre sohasem vezet. Ettől kezdve fel-
hagyott az önsanyargatással s csak arra szorítkozott, hogy 
magát minden érzékisógtől szigorúan megtartóztassa; egy-
szersmind azon volt, hogy teljes magányosságban belső világát 
megismerje s a benne levő magasabb lelki erőket kifejtse. 
Amiért tulajdonkópen Krisztus is visszavonult a pusztába. 
Egy éjszaka aztán ily erős és mély szemlélődés közben egy 
fügefa alatt egyszerre csak megvilágosíttatik, — az az Budd-
hává, szentté, tökéletessé lesz. Előzőleg azonban nehéz harcot 
kell vívnia Maróval, a kísértővel, aki egy halomról megmutatta 
neki e világnak minden gazdaságát, szemei előtt feltüntette 
a hatalomnak és királyi fénynek minden csábjait s világ-
uralmat igért. neki, ha eláll szándékától. Szakasztott így 
környékezte meg a kísértő Jézust is pályája kezdetén. De 
mint Jézus, Gótamo is megvetéssel utasította el magától a 
csábítót. 

Ε kísértések legyőzése után szívébe a Nirvána mély-
séges békéje költözött: célját elérte; eljutott a legmagasabb 
ismeretre. S mint a buddhista szent könyvekben olvassuk: 
felnyílott előtte az igazság tiszta és világos szeme s fel-
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ismerte a tények előállásának, elmúlásának, a szenvedés, 
halál és újból való születésnek az okát; de egyszersmind az 
eszközt is, mellyel minden szenvedésnek véget lehet vetni s 
el lehet érni a megszabadulást, a Nirvánát. — Ott a fügefa, 
az u. n. bóddhi-fa (tudásfája) alatt alkotta meg Gótamo a 
maga rendszerét. Azután e szavakkal: „Nyíljék meg hát az 
üdv kapuja mindeneknek ; akinek füle van, hallja a tudományt 
és éljen a szerint," — felállott, elhagyta remetei magányát 
s út ját Benaresz felé vette. Tanainak alapvonásait magában 
foglaló első prédikációjára, melyet „az erkölcsi világrend 
kijelentésének," vagy „az örök igazság országa megalapí-
tásának" neveznek, mindjárt megnyerte azon öt tanítványt, 
kik később is hozzá legközelebb állottak s követőinek leg-
szűkebb és legmeghittebb körét alkották. Épúgy, mint Jézusnak 
a tizenkettő. Ε tanítványai közül Anandót gyermeki kedélyé-
ért, szeretetteljes szívéért és hozzá való ragaszkodásáért 
mindnyájuk között legjobban szerette. Akárcsak Jánost Jézus. 
Távolibb tanítványainak a száma rendkívül gyorsan növe-
kedet t : rövid idő múlva már hatvanra rúgott. Krisztusnak 
hetven ilyen tágabb értelemben vett tanítványa volt. De a 
világiak közül is sokat megnyert Buddha az ő tanainak. 
Prédikálása első sorban a nép alsóbb, elnyomott osztályainál, 
de az előkelők között is hihetetlen tetszésre talált. Csak ha-
zájában Kapillawatuban nem fogadták szívesen: rokonai 
szégyelték magukat miatta, atyja pedig szemrehányással 
illette. Így járt Krisztus is szülőföldjén; mint Máténál olvassuk: 
kigúnyolták, megbotránkoztak benne. Hiába csak igaz, hogy 
„nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában 
és házában". . . Öt hónap multán, midőn tanítványait kellő-
kép kioktatta a szabaddá tevő tudományra, kibocsátotta őket 
ezekkel a szavakkal: „Menjetek ki a világba, testvéreim ; 
járjatok szót ós prédikáljátok a tudományt minden ólővalóság 
üdvére és megmentésére'1. Hat századdal később a keresztyén 
vallás alapítója is hasonlóképen ós lényegileg hasonló meg-
bízással bocsátotta ki az övéit országának tovább építésére: 
„Menjetek el mind e szóles világra s tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak 
és Szentlélek Istennek nevében." A tanítványok a Mester 
parancsát meg is fogadták ; s őt magát mindhalálig a legnagyobb 
tiszteletben részesítették. Egy akadt csak közöttük, valami 
Dewadátto nevű, aki a dics vágy tói elvakítva, hogy a testvéri 
szövetség vezetését magához ragadja, Gótamo ellen támadt, 
sőt életére tört. Ugyanígy tört anyagiasságában Júdás is 
Mesterének az életére. Azonban Dewadátto ármánykodása 
hajótörést szenvedett; mig Júdás árulása Jézust a kereszt-
fára juttatta. 

Mindamellett Buddha sem természetes halállal mult ki. 
Utolsó napjait és halálát a szent könyvek következőleg 
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beszélik el. Mikor a világ megvilágosítója 80-ik életévében 
volt, erejét hanyatlani érezvén így szólt Anandóhoz: „Anan-
dó, magas korra jutot tam; megöregedtem; napjaimnak mér-
téke betelt s létem vége felé közeledik. Mától számítva három 
hónap múlva be fogok menni az örök békességbe". Eképen 
jósolta meg Jézus is előre a halálát. Gótarno szavaira Anandó 
igen elszomorodott s kérte a Mestert, hogy maradjon még 
továbbra is a földön. Igy szomorodtak el Krisztus tanítványai 
is, midőn távozásáról és haláláról beszélt nekik ; s így kérte 
Péter is Urát, midőn kínszenvedéseiről szólott előtte; „Ked-
vezz Uram magadnak, ne legyen ez te néked." De ő meg-
dorgálta Pétert: „Távozz tőlem sátán." Buddha is szemre-
hányást tesz tanítványának: „Hát nem sokszor oktattalak e 
téged Anandó, hogy minden, ami született, lett és előállott, 
magában hordozza az elmúlás szükségességét; mikép volna 
tehát lehetséges, hogy egy emberi lény, mégha maga Buddha 
is az, ne múljék e l?" Majd mikép Jézus is elválása előtt, 
lelkére köti tanítványainak végrendeletként még egyszer, 
hogy legyenek állhatatosak és hívek az általa megismert és 
kijelentett igazsághoz: „Azért ti testvérek, akiknek én ki-
jelentettem az általam megismert igazságot, sajátítsátok el 
azt teljesen; éljetek annak a szellemében naponként és órán-
ként; merüljetek be abba s terjesszétek azt helyettem, hogy 
a tiszta tudomány sokáig fennálljon és megmaradjon. Legyetek 
meggondoltak és tiszták. Aki a szentség ösvényén hűen meg-
áll, az az élet tengerén biztosan "úszik át s eljut ahhoz a 
felséges célhoz, ahol minden szenvedés véget ér". 

Tovább menve egy Tshundo nevű aranyműveshez ért, 
aki meghívta őt házába s megvendégelte rizzsel, édes kenyér-
rel s valami ehető gombából való étekkel, ami megártott 
neki. A gombák közé ugyanis, hogy hogy nem, mérges gomba 
is keveredett. Gótarno ezt észrevette ugyan s így elkerülhette 
volna a reá leskelődő katasztrófát, de nem tette. Valamint 
Krisztus is megmenekülhetett volna a getsemánéi kertben 
való elfogatástól és az ezt követő szenvedésektől: „Avagy 
nem kérhetném-e az én atyámat, hogy adjon ide mellém 
többet tizenkét sereg angyalnál?" Azonban nem tette ő sem, 
mert hiszen akkor mi módon teljesedtek volna be a prófé-
táknak irások, amelyeknek betöltéséért ő tulajdonképen eljött. 
De hogy Buddha miért evett tudatosan a mérges gombából 
s ez által miért siettette halálát, arról a buddhista szent 
könyvek nem szólnak. A mérgezés tüneteit, a heves fájdal-
makat, miképen Jézus a keresztfa gyötrelmeit, Buddha minden 
panasz nélkül, erős lélekkel hordozta. Azonban végre is 
annyira elgyengült, hogy kénytelen volt a gyaloglást félben 
hagyni s az út mellett egy fa alá leülni. Ekkor történt, hogy 
egy ifjú kereskedő kocsi-karavánjával éppen arra ment. 
Mikor Buddhát a fa alatt ülni meglátta, mély tisztelettel 
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üdvözölte s szolgájával egy pár értékes és vert aranyból való 
köntöst hozatván elő, így szóllott hozzá: „Uram részeltess 
engem abban a kegyben, hogy fogadd el tőlem ezeket a kön-
tösöket." Gótamo elfogadta az egyiket a maga, a másikat 
Anandó számára. Amint Buddha megosztá a köntösöket tanít-
ványával, úgy osztozkodtak meg Jézus tanítványai is az δ 
köntösén. Mikor pedig Anandó az egyik aranyköntöst Mesterére 
terítette, úgy látszott, hogy a köntös a inaga fényót teljesen 
elvesztette Buddha ábrázatának tündöklő fényessége mellett. 
Igy változók el Jézusnak az ábrázata is a hegyen való imád-
kozás közben. Azután ismót tanítványaihoz fordult: „Ha én 
elválok tőletek, közöttetek némelyek talán így fognak gondol-
kozni : a Mester ajka elnémult; nincs többé vezérünk ! Azonban 
nektek testvéreim nem szabad így gondolkoznotok. Az a 
tudomány, amelyet nektek kijelentettem és a szeplőtelen 
életnek ama törvényei, melyeket számotokra megállapítottam, 
ezek legyenek a ti vezéretek és Mesteretek akkor is, ha én 
nem leszek többé közöttetek." Távozása előtt így gondos-
kodik Jézus is tanítványairól, δ is jelöl ki nekik maga helyett 
vezért, de nem a törvény holt betűjében, mint Buddha, ha-
nem a vigasztaló Szentlélekben, akit ha elmegy, elküld hozzájuk, 
s aki majd elvezérli őket minden igazságra. Buddha tanít-
ványaihoz intézett utolsó szavai ezek voltak: „Testvéreim, 
ne felejtsétek el soha intésemet: minden mulandó, ami lett 
és szünet nélkül szabadulás után törekszik'1. Búcsúbeszédében 
Krisztus is a világ múlandóságáról beszól: „ég ós föld el-
múlnak". Azonban mig Buddha az elmúlás örök törvényében 
foglalja össze tanainak egész velejét, addig Jézus hozzá teszi 
még,a miaz ő tanításának tulajdonkópeni lényegét képezi: „de az 
Úrnak beszéde megmarad örökkó". Kevéssel utóbb elvesztette 
Gótamo eszméletét s meghalt. Hulláját hívei elhamvasztották. 

Mielőtt Buddha és Krisztus itten vázolt életéről tanaiknak 
a belső tartalmára áttérnénk, azok külsőségeinek, illetve 
előadásmódjának egy pár hasonlóságáról is helyén való lesz 
megemlékeznünk. Buddha, épúgy mint Jézus, leginkább rövid 
aforisztikus mondatokban, példázatokban és hasonlatokban 
tanított. Tanait δ is élőszóval adta elő, a közvetlen meg-
győződésnek azzal a szuggesztív erejével, melyet Jézusnál 
is kiemel az evangélista: „ügy tanítja vala őket, mint akinek 
hatalma van, ós nem úgy mint az írástudók". Buddha épúgy 
mint Krisztus, könyvet soha nem írt. Tanait halála után több 
száz esztendő múlva az emlékezetből írták le pálmalevelekre 
és szerkesztették meg a szent iratokat olyan formában, 
amilyenek azok most. Miként Jézus életét és tanait a négy 
evangóliom foglalja magában, azonképen Buddháét a Tripi-
takának nevezett hármas könyvgyűjtemény. A továbbiakban 
ezeknek a tartalmával, nevezetesen a két vallás tanrendszerével 
fogunk foglalkozni. 
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II. 

Amint a keresztyénség a judaizmus talajából nőtt ki s 
részben tovább fejlesztése annak, részben pedig ellenhatás 
vele szemben; úgy a buddhizmus a brahmanisztikus filozófia 
emlőjén táplálkozott s mig egyfelől annak reformációjaként 
tűnik fel, másfelől annak legszélsőbb kinövése, eszményi 
túlzása gyanánt tekinthető. Kifejlődésük kortörtónetileg nagyon 
hasonló. Amennyiben mindkettőnek hátterét az a végtelenül 
komor és pesszimisztikus világnézet képezi, amely a világon 
levő rossznak problémáját megfejteni nem tudván, siralom-
völgynek nézte a földet s váltság után áhítozott. Ε tekintetben 
a zsidó nép felfogása alig külömbözött valamiben akár az 
indú, akár a görög nép felfogásától. Kiváltképen pedig a 
Jézus előtti ós korabeli zsidóságnak valláserkölcsi élete 
hasonlított sokban a brahman erkölcsiségnek nyilvánulásaihoz. 
A vallásos ceremóniák, a külsőségek úgy a mozaizmusban, 
mint a brahmanizmusban mind nagyobb tért hódítottak s a 
mindennapi munkásságnak és életnek legapróbb részleteire 
is kiterjedő szabályaikkal és törvényeikkel a zsidó nép szellemi 
és testi életét ópúgy bilincsekbe verték, mint az indukét. 
Különösen hasonlítanak abban, hogy mindkettőnél a vallásos-
ságnak lényege mondhatni a külső tisztaságnak egyoldalú 
és merev túlhajtásában merül ki. Ismeretesek a mózesi tör-
vények utasításai, melyek szigorúan előírják, hogy miként 
ós hányszor mosakodjék, mit egyék, mikor és hányszor böj-
töljön, házát hogyan rendezze be, haját miként viselje a 
zsidó és efélék. Hasonló pontossággal és aprólékossággal 
tárgyalja Mann törvénykönyve a külső tisztulási és vezeklési 
gyakorlatokat s hosszadalmas részletességgel úgyszólván 
egyenként felsorolja a tisztátalanító dolgokat. Ilyen volt pl. 
egy holt testnek az érintése; oly helyre lépés, ahol emberek, 
állatok maradványai — csont, haj, köröm stb. — voltak; 
nem egészen tiszta, habár tisztának tartott edények és evő-
eszközök használata ; oly ember lehollete, aki pálinkát ivott, 
vagy hagymát evett stb. Kétségtelen, hogy ezen és ilynemű 
tisztasági szabályok között úgy a zsidóknál, mint a brah-
mánoknál igen sok célszerű és megszívlelni való dolgot 
találunk; de szigorú merevségükkel és üres formaságba át-
menő mivoltukkal egészben véve a valláserkölcsi életnek 
inkább hátrányára voltak s a szellemi és lelki szabadságnak 
lenyügözósére szolgáltak. Valóságos lelki szolgaságot, szellemi 
rabságot szültek. Az ettől való szabadulásnak vágya époly 
nagy volt az egyik, mint a másik nép jobbjai között. Nagy-
részt ebben a vágyakozásban gyökerezik úgy Buddha, mint 
Jézus fellépésének és működésének az óriási sikere. 

Parallel tehát mindkettőjüknél az objektum, amelyre 
építettek, s parallel a szubjektum is, amely föllépésüket elő-
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készítette és sikerüket megmagyarázza. De mégis mily 
külömbség közöttük a kifejtésben és rendszerük megalko-
tásában, Krisztus evangélioma és Buddha dhammója között. 
Különösen dogmatikai téren. Mig ugyanis Jézus hit dolgában 
inkább csak a nemesítő, tisztító szerepét végzi; addig Budd-
ha szinte tabularázát csinál a brahmán hitrendszerből. És 
e tekintetben már nagy és lényeges eltérés van a két vallás 
tanai között. Mig p. o. Krisztus vallása azt tanítja, hogy a 
világ semmiből teremtetet t ; addig Gótamo azt mondja, hogy 
„semmiből sohasem lesz, vagy állhat elő valami". A keresz-
tyén vallás szerint a világot egy személyes Isten az ő minden-
ható akarata által hívta létre; a dhammo szerint azonban 
„nincs semmi olyan teremtő Isten, akinek kegyétől vagy 
akaratától függne a világ állandósága Minden saját maga 
által és saját magából áll elő és fejlődik ki, az δ saját akara-
tánál fogva és az δ belső természetének és sajátságának 
megfelelőleg". A keresztyénség hisz közvetlen és közvetett 
isteni kijelentésekben; a buddhizmus a személyes Isten létét 
tagadván, csak következetes marad, amidőn isteni kijelen-
téseket sem fogadéi. Szerinte „isteni kijelentések egyáltalában 
nincsenek. S az emberek soha más kijelentésben nem része-
sültek, mint azokban, amelyeket azoktól a bölcsektől tanultak, 
akik a saját erejükből küzdötték fel magukat az emberi 
nem tanítóivá s akik között a legnagyobb Buddha". A keresz-
tyén vallás a világ végességét hirdeti, mint amely időben 
keletkezett és egykor véget ér ; Buddha a világegyetem kez-
dete és vége felől azt vallotta, hogy azok transcendens 
voltuknál fogva az emberi értelem erőit felülmúlják. Sőt ha 
lehetséges is azokat megérteni ós szavakba betanítani, ez a 
tudás az embereket a szellemi és erkölcsi fejlődés terén 
semmivel se vinné előbbre. Éppen azért minden ilyen kérdést 
elutasított magától 03 megtiltotta tanítványainak is, hogy 
azokkal foglalkozzanak. Az evangéliomok személyes feltáma-
dást tanítanak: „Eljő az óra — úgymond Krisztus— amelyben 
mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az Úrnak 
szavát, és kijőnek; akik jót cselekedtek, az életnek feltáma-
dására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltáma-
dására". A dhammo ilyen feltámadásról nem tud, keresztyén 
értelemben vett poklot ós menyországot nem ismer. „Hanein 
— mint a káté 119. pontja előadja — igen is vannak sötét 
világok, ahol a kín és kétségbeesés lakik s amelyekbe a 
szabaddá tevő tudománynak egyetlenegy sugara sem hatol 
be. Annak, aki súlyos adóssággal (bűnnel) van terhelve, itt 
kell tartózkodnia mindaddig, mig gonosz tettének jutalmát 
el nem vette. Ekkor aztán az δ jó karmája (érdeme) lehetővé 
teszi reá nézve, hogy ismét emberré szülessék, amikor aztán 
újból módjában lesz az ismeretre s becsületes élete folytán 
a megszabadulás ösvényére eljutni. Éppen így vannak fénylő 
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világok az öröm számára, ahol a jó, de a váltságra még meg 
nem érett ember az δ erényes magaviseletének gyümölcsét 
élvezi. De ha erényes érdem gyümölcse elfogyott, akkor az 
ilyennek is vissza kell térnie a földre, mivelhogy van még 
benne valami az élethez való akaratból és nem semmisítette 
meg végkép az δ karmáját". Ezalatt Gótamo tulajdonkép az 
újból való születés külömböző fokozatait, rossz és jó fázisait 
érti. Nagy dogmatikai küiömbséget képez még a buddhizmus 
és a keresztyénség között a váltság tana. A keresztyén vallás 
azt tanítja, hogy Jézus a bűnös világnak a megtartója, meg-
váltója; a dhammo szerint azonban „nincs az az ember, aki 
más valakit megválthatna. Mindenkinek magának kell maga 
magát megváltania. Buddha nekünk csak az útat mutatta 
meg, amelyben haladva, maga magának kiki megváltója lehet." 

De mig a dhammo így a keresztyén hittannal merőben 
ellentétes álláspontot foglal el s teljesen szakítani látszik — 
sőt hirdeti is, hogy szakit — minden dogmatikai felfogással; 
addig másfelől mégis minden tiltakozása dacára dogmatikai 
jelentőséggel biró tantóteleket állít fel. így pl. tagadja a 
keresztyén vallás által hirdetett:öntudatos, személyes feltáma-
dást ; de helyébe állítja az újból való születés dogmáját. 
Amint a keresztyén feltámadásnak hite a zsidó vallásban 
gyökerezik, úgy a Buddha által tanított újból való születés 
lényegileg a brahmán lélekvándorlás fejleménye. Ε tantétel 
szerint az ember az ő karmájának, vagyis erkölcsi maga-
viseletének, megfelelő állapotban újból születik vagy ezen, 
vagy egy más világtesten, az embernél vagy alacsonyabb, 
vagy pedig fejlettebb lényként mindaddig, mig Arahává, az 
az tökéletes szentté nem lesz. Amikor aztán eljut a Nirvánába. 
A Nirvána! A buddhizmusnak e legmisztikusabb ós külön-
fóleképen értelmezett metafizikai fogalma. Eredetileg annyit 
jelent, hogy: a kialuvás, kifuvás állapota. De hát mi aludt 
ki, vagy mi van kifúva a Nirvánában? Mint a káté 75. pont-
jának jegyzete mondja: „kialudt az élethez való akarat tüze 
s az az ábránd, hogy az anyagi javaknak belső vagy mara-
dandó becse lehetne; kifuvatott az érzékiség és sóvárgás 
lángja; örökké kioltatott az önzés lobogó lidércfénye". Ezen 
tüzek kioltását érte el Gótamo a fügefa alatt s ezt kell 
elérnie minden embernek még világéletében. Amennyiben 
tehát a Nirvána még a földi lét folyamán elérhető, követ-
kezőleg az nem szükségképen jelenti, mint sokan gondolják, 
a létezésnek teljes megszűnését. A Nirvánának magasabb 
foka a Parinirvána, vagyis a túlvilági Nirvána, melyet a 
Nirvánába már eljutott tökéletes ember — az Arahá — halála 
után ér el; amelybe tehát Gótamo is csak földi életének 
megszűnése után ment be s amelyben nincs többé újból való 
születés. Ilyen formán ez a Parinirvána megszűnése a személyes 
létnek; s mint a buddhista vágyainak és törekvéseinek a 
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végcélja, külsőleg a keresztyén vallás paradicsomának felel 
meg; de hogy lényegileg, tartalmilag micsoda: a teljes meg-
semmisülés-e, vagy pedig beleolvadás valami pantheisztikus 
módon felfogott istenségbe, arról a buddhizmus nem nyilat-
kozik világosan, főleg pedig nem egyértelmüleg. Káténk meg-
határozhatatlannak mondja, amelyről sem azt nem lehet 
mondani, hogy van, sein azt, hogy nincs. Maga a Mester az 
Udanamban így vélekedik róla: „Szeretteim! Van egy hely, 
ahol nincs sem föld, sem víz; sem levegő, sem fény; sem 
térbeli, sem időbeli végetlenség; nincs semmiféle lét, még a 
nem-lét nincs; és nincs sem ez a világ, sem a másvilág. Nincs 
ott sem levés, sem elmúlás ; sem halál, sem születés; sem 
ok, sem okozat ; sem változás, sem állandóság". Szóval Dubois 
Reymond nyelvén : „Ignoramus et ignorabimus". Vagy amint 
a józan észjárású magyar ember mondaná rája: fából vas-
karika. 

Az újból való születés és a Nirvána, illetve a Parinirvána 
tehát a két alapvető dogmája a buddhizmusnak. De ha szabad 
e kifejezést használnunk: csak elméleti, holt dogma ez minda-
kettő ; amennyiben szubjektive semminemű hitet nem kiván 
a buddhistától. Míg az evangéliomok a hitnek fontosságát 
kiemelik s az üdvösség elnyerését attól teszik függővé ; 
addig a dhammo azt tanítja, hogy „a puszta hit által semmit 
sem ér el az ember ; egyedül csak a kivívott és kiküzdött 
meggyőződés tesz bennünket szabadokká. Ne hívők legyünk, 
hanem ismerettel birók. tudók és igazságosan cselekvők". 
Buddha a hit mellőzésével erre a tudásra és cselekvésre, 
vagyis az erkölcsiségre fekteti a fősúlyt. Miért is rendszere 
inkább az autonom erkölcstannak sajátlagos jelentőségével 
bir. S mig dogmatikailag a keresztyén vallással ellentétes 
elvi álláspontot foglal el, addig etikailag már igen sok rokon 
vonás és hasonlóság van közöttük. 

Gótamo erkölcstana a brahmán erkölcsiségből sarjad 
ki ; a viszony olyanféle közöttük, mint a keresztyén és a 
zsidó erkölcsiség között. Amennyiben inegnemesítése, eszmé-
nyítése annak. Buddha olyan reformátora tehát a brahma-
nizmus erkölcstanának, mint Jézus a judaizmusónak. Mind-
kettő kikel az erkölcsiség külső nyilvánulásai, üres formaságai 
ellen. Jézus egészségesebb alapra fekteti a zsidó istentisz-
teletet s a törvény betű szerinti megtartásának elégtelenségét 
hangoztatja; Gótamo sem számítja az érdemszerző csele-
kedetek· közé a vallásos szertartásokat, ceremóniákat, melyek 
a brahmanizmusban oly nagy szerepet játszottak s hova-
tovább mind elviselhetetlenebb súllyal nehezedtek India 
népeire. Jézus a böjt és vezeklés hiábavalóságát hirdeti; 
Buddha is elitéi mindennemű aszkózist és babonát. S mint 
Jézus, úgy Buddha is az indító ok szerint értékeli a csele-
kedeteket. A káté azt mondja, hogy magában véve egyetlenegy 
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külső cselekedet sem méltó az érdemre; érdeme főképen a 
belső indító októl, az akarat tisztaságától függ. A 108. pont 
példával is magyarázza ezt: „Van ember, aki sok pénzt ad 
ki a buddhista barátok segélyezésére, a szegénység enyhí-
tésére, vagy közhasznú alapítványokra s ez által valódi 
üdvére nézve mégis nagyon keveset, vagy éppen semmit sem 
nyer; mivel mindezt csak azért teszi, hogy az által emberek 
előtt tekintélyre és tiszteletre tegyen szert. Az ilyen a maga 
jutalmát a neki jutott tiszteletben már ebben az életben el-
vette és semmi érdemet nem szerzett". Mintha csak Krisztus 
szavainak átirata volna ez, midőn az alamizsnálkodásról 
szól: „Mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad 
előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az 
utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony 
mondom néktek, elvették jutalmukat." Tehát miképen a 
keresztyén, azonképen a buddhista erkölcstanban is a csele-
kedet fokmérője: az önzésnek a leküzdése. „Jó cselekedet 
csak az, mely azzal a tiszta szándékkal történik, hogy más 
élővalóságok jólétét előmozdítsa s szenvedéseiket megeny-
hítse". 

íme az általános buddhista erkölcstan, amelynek objek-
tiv tartalma a nemes, jó cselekedet, mint látható valami ; 
szubjektív lényege pedig, miként a keresztyén vallásnál is, 
az erkölcsi indok. De ez általános elveken kivül, mint a 
keresztyénség, úgy a dhammo is állit fel egyes, a gyakorlati 
életre vonatkozó speciális erkölcsi tantételeket, u. n. paran-
csolatokat, fogadalmakat. Amint a keresztyén vallás, úgy a 
dhammo is eredetileg tiz ilyen parancsolatot ismer. S miként 
a keresztyén vallás, a dhainmo is két részre osztja ezeket. 
De mig a keresztyén vallás tárgyi alapon: t. i. Isten és az 
emberek iránti szeretetről szóló parancsolatokra; addig a 
dhammo alanyi értelemben: t. i. olyanokra, amelyeknek egyik 
része a világi hívek, a másik része pedig a szerzetesek vagy 
bhikschuk számára kötelező. A világiak vagy upásakok öt 
parancsa: 1. ne ölj meg semmi élő lényt; 2. ne lopj; 3. ne 
paráználkodjál; 4. ne hazudjál és ne rágalmazzál; 5. része-
gítő italt ne igyál. A szerzetesekre ezeken kivül még a követ-
kezők tartoznak: 6. csakis meghatározott órában egyél; 
7. ne végy részt táncban, énekben, zeneben s világias látványos-
ságokban; 8. ne viselj virágot, ékszert és ne használj illat-
szert; 9. ne hálj ágyban, hanem csupán kemény, alacsony 
fekvő helyen aludjál; 10. élj folyvást önkéntes szegénységben. 
Később még kettőt csatoltak ezen alapvető parancsolatokhoz, 
u. m: 11. ne gondold azt, hogy a te vallásod a legjobb; 
12. sohase támadd más ember vallását. . . Az egyes parancso-
latokról és erkölcsi szabályokról szólván külön is ki kell 
emelnünk még azokat, amelyekkel a dhammo a közel 
állóknak, az összetartozóknak egymáshoz való viszonyát elő-
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irja: „A szülők — úgymod — neveljek gyermekeiket a jóra; 
a rossztól óvják ; őket valami rendes foglalkozásra taníttassák ; 
tanáccsal és tettel mellettök álljanak s az δ örökségüket 
vissza ne tartsák. A gyermekek legyenek engedelmesek 
szüleik iránt; gyermeki kötelességeiket hűségesen betöltsék; 
szüleik vagyonát el ne pazarolják ; segélyezzék őket, ha azok 
megöregedtek és rokkantakká váltak ; tegyék magukat minden 
tekintetben méltókká arra, hogy az ő örököseik legyenek s 
emléküket mindenha tiszteletben tartsák. — A tanítvány 
becsülje tanítóját; kövesse őt s tiszteletet tanúsítson iránta 
szóban és tettben egyaránt, oktatásaira figyelemmel hallgasson. 
— A tanító vezérelje tanítványát a jóra ós igazra; legjobb 
tudása szerint oktassa őt a tudományokra s őrködjék felette. 
— A férj szeretettel és becsülóssel bánjék feleségével ; legyen 
hozzá hű ; őt minden másokkal szemben legkülönbnek tartsa 
s gondoskodjék róla, hogy legyen annak állásához mért 
ruházata és ékszere. — Az asszony házát jó rendben tartsa; 
barátjait és rokonait vendégszeretőleg fogadja; férje iránt 
való hűségét megőrizze; javait szétszóródni ne engedje s 
mint házi nő szorgalommal és buzgósággal lásson utána 
kötelességeinek. — A barát úgy bánjék barátjával és ember-
társával, amint kivánja, hogy az is bánjék ő vele; legyen 
iránta barátságos és előzékeny; érdekeit vegye figyelembe, 
javait ossza meg vele; tartóztassa őt vissza, ha esztelen 
lépéseket akar tenni; adjon neki menedéket, ha szükségben, 
vagy veszedelemben forog s a szerencsétlenségben hűségesen 
mellette álljon. — Az úr gondoskodjék" szolgái és cselédei 
jóllétéről; ne bízzon rájuk semmi olyan munkát, amely az 6 
erejüket felülmúlja; illő eleségüket és díjukat adja meg 
nekik; tartsa őket, ha megbetegesznek; ha valami rendkívüli 
nyereséghez jut, abból azokat részeltesse s gondoskodjék a 
számukra elegendő ünnepnapokról. — A szolgák és cselédek 
mindenkor örömmel s odaadással végezzék dolgukat; eléged-
jenek meg azzal, amit azért kapnak és gazdájuk felől semmi 
rosszat ne beszéljenek." íme, milyen szépek és keresztyén 
jellegűek ezek az elvek. Mintha csak az efezusi levél 5 6. 
részét olvasnók más szavakkal, vagy mintha Luther kis káté-
jának a házi tábláját hallanók szabad előadásban!! 

De aztán mily nagy külömbséggé válik ez a hasonlóság 
mindjárt, ha meggondoljuk, hogy e parancsolatok és szabályok 
betartása, s általában a jócselekedetek a legfőbb célhoz, a 
Nirvánához nem vezetnek el. Jutalmuk legfelebb az lesz, 
hogy az ember kedvezőbb körülmények között születik újból. 
Mert a káté 118. pontja szerint ,,minden cselekedet, legyen 
az jó vagy rossz, a végesség szférájában marad s ezen kívül 
nem jut. A Nirvánához egyedül a cselekvésről való lemondás 
és az élethez való akaratnak az ismeret által való teljes 
legyőzése és tökéletes megsemmisítése vezet". Mig tehát 
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a keresztyén erkölcsiség aktiv jellegű, amennyiben a jónak 
követésében áll; addig a legfőbb buddhista erkölcsiség lénye-
gileg passzivitás. Ε passzivitással, vagy mondhatjuk közönyös-
séggel függ össze az is, hogy a buddhizmus önmagunk iránti 
kötelességeket nem ismer. A dhammo szerint önmagunkkal 
szemben kötelességeink nincsenek, hanem csupán jogaink. 
Ez alapon tovább menve: nem bűn az öngyilkosság, mert 
hisz a saját élete felett minden élő lény elvitázhatatlan joggal 
bír. De a káté mégis ostobaságnak mondja az öngyilkosságot, 
mivel „egy olyan életfonalat akar elmetszeni, amelynek szük-
ségképen ismét össze kell fonatnia, és pedig legtöbbször még 
kedvezőtlenebb körülmények között, mint amilyenek azok, 
amelyek közül az öngyilkos menekülni szeretne". Szóval az 
öngyilkosság is, mint aktivitás, a léteitől való megszabadulásra 
nem vezet el. Eme főcél elérésének ilyen formán csak egy 
eszköze van a buddhizmusban : a már említett cselekvésről 
való lemondás, illetve az intuitiv elmélkedés. Ennek segít-
ségével ismeri meg az ember önmagában azon igazságokat, 
melyek a Nirvána felé vezetik. A Nirvána felé vezető útnak 
pedig — a buddhizmus négy alapigazságának, t. i. a szen-
vedésről, a szenvedés okáról, a szenvedés megszűnéséről és 
a szenvedés megszűnésére vezető útról való igazságnak meg-
felelően négy stadiuma van. Ez a processzus a következő : 
az első stádiumba lépve az ember felismeri minden dolgok 
természetét, azt nevezetesen, hogy az ő személyes léte hiú 
látszat; nem óhajt semmit, hanem csak a Nirvánát. Azonban 
még mindig gyönyört érez, sőt még ítélő tehetségét is hasz-
nálja. Az ilyen embernek a neve Sotopanno, vagyis olyan 
ember, aki bele vetette magát a folyó árjába, mely ellenáll-
hatatlanul viszi a Nirvána felé. A második fokozaton van az, 
aki nagyrészt megszabadult a földi bilincsektől, itélő tehet-
ségének a használata is megszűnt s nem maradt meg más 
csak a Nirvána utáni vágy és a megelégiiltség általános 
érzete, mely értelmi tökéletességéből származik. Ennek a neve 
Sakadagatni. A harmadik fokozaton a megelégültség általános 
érzete is megsemmisíttetik; helyét közönyösség foglalja el ; 
de mégis megvan az öntudat és a természeti gyönyör bizonyos 
foka. Az ilyen embernek a neve Anagami. A negyedik és 
legmagasabb fokozaton, ahol a földi lét utolsó bilincsei is 
széttöretnek, ahol az emlékezet eltűnik, minden kedvérzet 
és minden fájdalom elmúlik, van az Arhát, vagyis a tökéletes, 
a szent ember, aki mindent tud, akinek nincs már tanulni 
valója, bent van a Nirvánában s a Farinirvána küszöbén áll. 

íme, a buddhista életszentségnek útja, amelynek eszköze 
a cselekvésről való lemondás, az elmélyedés lévén, e legfőbb 
erkölcsiségnek negativ jellegéből önként következik mint 
annak természetes folyománya: a világtól való elvonulás, 
vagyis a szerzetesrend intézménye: a „sánghó". 
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III. 

Gótamo sánghójának Krisztus eredeti tanaiban nem 
találjuk semmiféle hasonmását. Nincs is meg a közös alapjuk : 
mig ugyanis Buddha a külső, érzéki világgal való szakítást 
követeli a Nirvána felé törekvő tagjaitól, addig Jézus ellen-
kezőleg azt a határozott utasítást adja hiveinek, hogy a 
világot, mint a só az ételt, hassák át, hogy mint fénylő 
világosságok, fényt és világosságot terjesszenek maguk körül ; 
mert hiszen „a gyertyát nem azért gyújt ják meg, hogy a 
véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és 
fényljék mindeneknek, kik a házban vannak". Igy ellentétes 
lévén a hivek elé kitűzött cél, ellentétes az annak megvaló-
sítására szolgáló eszköz is. De ha az ellentétes célból ki-
folyólag nem is akadunk az evangéliomokban a buddhizmus 
amaz eszközének párhuzamos vagy rokon vonására, — a 
sánghónak megfelelő intézményt találunk a keresztyénség 
egyik legnagyobb felekezetének, a r. katholikus egyháznak 
a szerzetességében. „Közös forrásuk abban a megkülömböz-
tetésben keresendő, melyet úgy a buddhizmus, mint a katho-
licizmus tesz az u. n. alsóbb és felsőbb fokú erkölcsiség 
között; amazt általában mindenki számára, emezt pedig a 
különösebb érdemeket szerezni akarók számára irván elő. Ε 
felsőbb erkölcsiség mint a buddhizmusban, úgy a katholikus 
egyházban is teljesen negativ jellegű, amennyiben mindkét 
részről az élet és világ javaival szemben való lemondásban 
áll. A legfőbb erkölcsiségnek e közös belső lényegéből sar-
jadnak a közös külső intézmények. A buddhizmusnál a sángho, 
a katholicizmusnál a szerzetesség. Sőt a katholikus egyház 
kebelében hajdanában oly annyira divatos remete-életet is 
feltaláljuk a buddhizmusban. De valamint a remete-élet a 
katholikus egyházban inkább a férfiak között volt elterjedve, 
úgy a buddhizmus is csak a férfiaknak engedi meg a remete-
életnek az erdőkben, vagy barlangokban való folytatását. 
Nem mintha a nőket ki akarná zárni a magasabb erkölcsi 
érdemek szerzéséből; mert hiszen a nők számára is állít fel 
külön kolostorokat, épú^y mint a katholikus egyház a maga 
apácái részére. Ε buddhista apácák a bhikschunik ; a sángho 
férfi tagjai pedijí a bhikschuk. A bhikschu szó szerint annyit 
tesz, mint ,,koldus"; de nem modern európai értelemben, 
ahol ennek a szónak bizonyos lealázó és megszégyenítő 
jelentése van. Talán legegyszerűbb és legcélszerűbb volna a 
bhikschut általában véve kolduló barátnak fordítani, már 
azért is, mert életmódjuk ós szokásaik hasonlósága által a 
katholikus egyház kolduló barátaira, szerzeteseire emlékez-
tetnek. 

A bhikschuvá létei, vagyis a sánghóba való felvétel, 
épúgy mint a katholikus egyháznál is a szerzetességbe való 
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belépés, bizonyos formaságok között történik. Ε formaságok, 
valamint a szerzetesi élet keretei, legnagyobb részben későbbi 
eredetűek s nem magától Buddhától származnak. Éppen azért 
sok tekintetben nagyon is elütnek Gótamo eredeti alapelveitől. 
A felvétel módja a következő: ha az ifjú betöltötte 15. élet-
évét s szülői vagy gyámi engedélye van a szerzetbe lépésre, 
a felvétel napján magára veszi legjobb ruháját, rokonai és 
barátai kíséretében végig lovagol a falun s így bucsut vesz 
a világtól. Majd visszatér a szülői házhoz, ahol már egy emel-
vényen ülve a kolostorfőnök várja néhány bhikschu kísére-
tében. Az ifjú oda lép eléjük s ők elmondanak egy részletet 
a Vinayából, vagyis a szerzet szabályaiból. Ekkor az ifjú 
leveti ruháit, a bhikschuk megborotválják a fejét s ráadják 
a szerzetesi sárga ruhát, melynek legalább három darabból 
kell összefoltozva lennie, hogy értéktelen legyen. — Azután 
a novíciusnak, buddhista kifejezéssel: samanérónak, mielőtt 
a testvérgyülekezet egyenlő jogú tagjává lenne, mint a katho-
likus egyház szerzetesi szabályai is megkívánják, bizonyos 
próbaidőt kell még kitöltenie. Ha ezt a próbaidőt sikeresen 
megállotta s a szerzetesi fogadalmakba, szabályokba és törvé-
nyekbe helyesen begyakoroltatott és azokra kellőkép kitanít-
tatott, csak akkor következik el annak az ideje, hogy a 
sángho ünnepélyes gyűlésében a legöregebbek vagy legelő-
kelőbbek őt bhikschunak felvegyék. Ez abból áll, hogy a 
jelöltet a gyűlés színe elé vezetve jelentik a gyülekezetnek, 
hogy az a felvételre elő van készítve. Erre a jelölt mélyen 
meghajol a gyülekezet előtt, majd leguggol a földre s kezeit 
összekulcsolva háromszor ismétli e kóróst: „Kérem a sáng-
hót, vegyen be engem tagjai közé. Könyörüljetek meg rajtam 
s ragadjatok ki a v i l á g b ó l A z u t á n ha a hozzá intézett 
kérdésekre, melyek a novicius egyéni viszonyaira vonatkoznak, 
kielégítő feleletet ad, felveszik a jelöltet; letétetik vele a 
tan ismertetésénél már felsorolt tiz fogadalmat s a lelkére 
kötik a szerzet speciális szabályait, nevezetesen hogy ezentúl 
már csak négy forrásból szabad merítenie testi szükségleteit 
s ugyancsak négy tiltott dologtól kell tartózkodnia. A négy 
for rás : ételmaradékokból álló alamizsna; szemétdombon 
talált ruha; a fák árnyékában való lakás; tehénvizeletből 
álló orvosság. A négy tiltott dolog pedig: a paráznaság; el-
venni valamit, még csak egy fűszálat is, ha nem adják önként; 
megölni valami élő lényt, hacsak egy férget vagy növényt 
is; hazug módra szentnek adni ki magát. . . Ez a belépési 
fogadalom azonban, melyet a bhikschu letesz, nem örök, 
mint a katholikus egyház szigorúbb szerzeteinél. A káté 119. 
pontja szerint ugyanis: „Aki a világ örömei után visszavágyik, 
megvalIhatja gyöngeségiét a maga felebb valójának. A barátok 
erőszakkal nem tar t ják őt vissza; a helyes módon való ki-

Theol. Szaklap IX. évf . 1 8 



2 5 8 Kiss Samu. 

lépés szabadságában áll, anélkül, hogy ez által szégyen vagy 
gyalázat szállna reá. Azonban az a bhikschu. vagy sámán, 
aki meggyalázza azt a ruhát, amelyet hord és azt a szent 
társaságot, amelyhez tartozik, amennyiben fogadalmai ellen 
vét, még pedig súlyosan, — az a legkeményebb büntetés 
alá esik, melyet a szabályzat ismer: kicsapatik a bhikschuk 
testvéri társaságából". 

Amily merev formaságok közt történik a sánghóba való 
felvétel, époly kimért formaságok és sablonos keretek között 
folyik le a bhikschuk kolostori élete. Hajnalban harangszóra 
kelnek; megmosakodnak s néhány imát mondanak el. (Inter 
parentézim megjegyzendő, hogy midőn a buddhista szerzetesek 
imáiról beszélünk, ez a legtágabb értelemben veendő. A budd-
hizmus ugyanis nem ismervén felsőbb lényt, akit dicsőíteni, 
vagy akitől valamit kérni kellene, az imák náluk gépies 
ismétlései Gótamo tanainak oly célból, hogy az emlékezetbe 
bevésődjenek.) Ezután a főnök vezetése alatt megjelennek 
Buddha szobra előtt s kor szerint felállva, karban mondják 
el az imát, illetve a szabályok egyes részeit szavalják fel-
váltva. Ennek végeztével kiki dolgára megy. A noviciusok 
kisöprik a kolostort; vizet hordanak s megszűrik azt, nehogy 
valami élő lény maradjon benne. Az idősebb barátok a szent 
fákat gondozzák, az öregek elmélkednek. Reggeli előtt imát 
mondanak, melyben ki van fejezve, hogy az étel a test fen-
tartására való, nem pedig Ínyencségre; a ruha a test takará-
sára, nem pedig hiúságra; az egészség pedig csak azért 
kívánatos, hogy erőt adjon a vallási gyakorlatokra. Reggeli 
után tanulnak s tanítják a kolostor iskolájában a gyermekeket 
és a noviciusokat; azután elmennek alamizsnát gyűjteni. 
Mereven maguk elé szegezett szemekkel haladnak végig az 
utcákon, kezükben tartva az alamizsna gyűjtő fatálat. Mikor 
az alamizsna gyűjtő edények megteltek már ételmaradékokkal, 
haza térnek s az élelem egy részét felajánlják Buddha szobra 
előtt, a másik részét meg elfogyasztják s végül tisztára 
mossák fatálaikat Ez az étkezés dél tájban van s ezután 
másnapig nem esznek. Erre szabad idő és társalgás követ-
kezik; majd munkára mennek, tanítanak, tanulnak, olvassák 
a szent könyveket, kéziratokat másolnak. Este felé a újoncok 
egy-egy öregebb bhikschu kíséretében sétára indulnak, mig 
nem napnyugta előtt a harangszó haza szólítja őket. Otthon 
a noviciusok felmondják leckéiket. Majd valamennyien össze-
jönnek Buddha szobra előtt s elemi erővel énekelnek részle-
teket szent könyveikből. Kilenc óra tájban megint összejönnek, 
mely után mélyen meghajolnak Buddha szobra előtt, három-
szor üdvözlik a főnököt s pihenni térnek. — Havonként 
négyszer böjtölnek; a hót végén megvallják a gyülekezet 
előtt a rend szabályai ellen elkövetett hibáikat, melyekért a 
főnök penitenciát szab rájuk. . . Látni való, hogy a budd-
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hizmus sánghója mennyire hasonlít a katholikus egyház 
szerzetességéhez. így van ez délen, Birmában. Hátha még az 
északi, a tibeti buddhizmus szerzetesi életére és istentisz-
teletére vetünk egy futó pillantást! Megtaláljuk a katholikus 
egyház papságának, hierarchiai szervezetének és cerimóniáinak 
a teljes hasonmását Az egyház élén áll a dalai Láma, a 
katholikus egyház pápájának megfelelően. A nagy kolostorok 
fejei pásztorbotot, inithrát, dalmatikát és kappát viselnek, 
miképen a katholikus egyház főpapjai. Mint a katholicizmusban, 
megvan náluk a coelibatus. Az istentiszteleten a kar felváltva 
énekli a szent könyveket, hasonlóan a katholikus egyház 
antifonáihoz ós responsóriumaihoz. Gyakorlatban vannak az 
ördögűzések. Használják a füstölőt, a rózsafűzért. Meg van-
nak a lelki gyakorlatok, a szentek tisztelete, böjtök, kör-
menetek, lithániák, szentelt viz, szobrok, szimbolumok, szent 
képek, ereklyék, lámpák, kivilágítások. Mindmegannyi, a 
katholikus egyházban is feltalálható cerimoniális sajátosság. 

Mindamellett van egy lényeges külömbsóg a sánghó ós 
a katholikus egyház szerzetessége között. Az t. i. hogy mig 
a katholicizmus az üdvöt nem teszi föltétlenül a szerzetesi 
élettől függővé; addig a buddhizmus a maga „felséges cél-
jának," a Nirvánának elnyerését kizárólag a sánghó tagjai 
részére tartja fenn. Éppen azért e testvéri köteléken kivül 
állóknak, vagyis az upasakoknak is következő életciklusaik 
valamelyikében be kell lépniök a sánghóba, mert csak annak 
a segítségével érhetik el a Nirvánát. Addig is kötelességük a 
bhikschuk eltartásáról, eledeléről, ruházatáról, lakásáról stb. 
gondoskodni, hogy ez által érdemet szerezzenek maguknak 
egy szerencsésebb ós kedvezőbb körülmények között leendő 
újból való születésre. A sánghónak és a világi híveknek eme 
viszonyából következik az a buddhista felfogás, mely szerint 
az adományért nem a bhikschu tartozik köszönettel az upasa-
kónak, hanem ez az utóbbi az elfogadónak, amiért ez alkalmat 
ad neki arra, hogy a jótékonyság gyakorlása által magának 
érdemet szerezhessen. A világira nézve tehát csak megtisz-
teltetés, ha a bhikschu elfogadja alamizsnáját, aminthogy 
viszont a legnagyobb büntetés az, ha a bhikschu lefordítja 
előtte alamizsnás edényét, ami által méltatlannak nyilvánítja 
őt arra, hogy a testvéreknek adományokat osztogasson. A 
világi híveknek a sánghóhoz való viszonya ilyenkópen az 
érdemszerző jótékonyságon, illetve a kötelességen alapszik. 
Ezzel szemben a sánghó tagjainak az upasakokhoz való 
viszonya tisztán morális jellegű, „mely semmi külső kötelezett-
séget nem ismer. A testvéreknek a világi hívek előtt élő 
példánykópnek kell lenniök az önmegtartóztatásban, önmeg-
tagadásban és szentségben; ezeknek kívánságára hirdetniök 
és magyarázniok kell nekik a tudományt s kötelességük őket 
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minden életviszonyok között, mikor bátorításra es vigasz-
talásra van szükségük, szellemi tanácsban és segedelemben 
részesíteni, úgy amint Buddha cselekedte, akinek ők tanít-
ványai." (171. p.). . . 

* 
* * 

Végére jutva így a buddhizmus és a keresztyénség 
nagy vonásokban való párhuzamos ismertetésének, ezek után 
a hasonlóságok és külömbségek szem előtt tartásával könnyű 
lesz most már felettük bírálatot, Ítéletet mondani. Mint lát-
hattuk, egészben véve sok olyan vonás van közöttük, amely 
első felületes tekintetre a két vallás kölcsönhatását plausi-
bilissé teszi s amelyhői egyesek tényleg azt a következtetést 
vonták, hogy a keresztyénség a buddhizmusnak egyik válto-
zata, hajtása. Ennek igazolását vélik ama külső történelmi 
tényben is, mely szerint az érintkezés Jézus idejében Júdea 
és a buddhista országok között valószínűleg megvolt. Az 
kétségtelen ugyanis, hogy Kr. e. a III. század elején Seleucus 
Nikátor követet tartott Sandragupta udvaránál ós így nem 
tekinthető kizártnak, hogy később is történt Indiával érint-
kezés, ahol a buddhizmus ez időtájt már széles körben 
hódított. De e hipothetikus érintkezésből — sőt ha mindjárt 
tényleges volna is — még nem következik szükségképen a 
keresztyénsógnek a buddhizmus részéről való befolyásoltatása. 
Annyival kevésbbé, mert a római birodalomnak ekkori törté-
nelme, mely pedig egyéb keleti vallási rendszereknek, fey pl. 
a Mithra-kultusznak, elterjedéséről egészen világos képet 
nyújt, semmiféle buddhista áramlatot nem tűntet fel. Arra 
sincsen semmi adatunk, hogy Jézus ilyen befolyásnak lett 
volna kitéve. Határozott külső positivum híján tehát belső, 
tartalmi bizonyítékok és érvek alapján dönthető el csak 
ennek a kérdésnek az igazi mibenléte. 

Tartalmilag, általánosságban annyi megállapítható, hogy 
számos egyező sajátosságuk dacára is a keresztyénség sokkal 
inkább magán viseli az eszményi, nevezetesen a nagy pró-
féták által képviselt judaizmusnak a nyomait és bélyegét, 
mint amilyen mérvű a buddhizmushoz való hasonlósága. A 
judaizmussal szemben megnyilatkozó némely ellentétje pedig 
mint visszahatás önkéntelen folyománya azoknak az üres 
szertartásoknak és lélekölő gépies formaságoknak, melyek 
a Krisztus előtti és korabeli zsidóság között oly nagy mér-
tékben elharapóztak. Aminő visszahatásokra a történelem 
elég példát mutat, aminő volt pl. a reformáció is. Mert hiszen 
a lelki ós szellemi világra is áll az a fizikai törvény : 
„Akció reakciót szül". Mindezekből következik általánosságban 
az a tétel, hogy aki a keresztyénségnek a buddhizmusból 
való származását akarná levezetni, annak előbb be kellene 
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bizonyítania a judaizmusnak a buddhizmusból való eredetet. 
Ez pedig jókora anachronizmust jelentene. 

De ha e jelen tanulmányunk tartalmát képező egyes 
részeket külön-külön vesszük is bírálat alá, látni fogjuk, 
hogy éppen a leglényegesebb s a keresztyénség alapgerincét 
alkotó pontokban eltérnek egymástól. — Jézus személyére 
és tisztére nézve a keresztyénségnek alapvető tana az, hogy 
ő Istennek öröktől fogva való egyszülött fia, aki küldetését 
a saját bizonyságtétele szerint is az Atyától vette s aki e 
küldetését abban látja, hogy a bűnös világot Istennel kien-
gesztelje, hogy az emberiséget a kárhozatnak és halálnak 
hatalmától megváltsa. Gótamo nem ismer küldőt, magánál 
felsőbb lényt. Büszkén hirdeti, hogy önmaga adta magának 
küldetését; hogy önmaga találta ki azt a bölcseséget, melyre 
a világot meg akarja tanítani. Jézus missziójának fenséges 
komolyságát önnön vérével pecsételi meg, magasztos igazságát 
pedig feltámadásával bizonyítja be. Mennyivel mögötte áll e 
tekintetben Buddha, aki gyomorrontás következtében hal 
meg s megsemmisül, bemegy a Nirvánába. Jézus meg van 
győződve, hogy ég és föld elmúlnak bár, de az ő beszédei 
soha el nem múlnak; ellenben Gótamo előre látja az időt, 
amidőn tanai feledésbe fognak menni, amidőn tehát egy új 
Buddhának a jövetelére lesz szükség, hogy azokat az ő 
korának megfelelő formában az emberek emlékezetébe vissza-
idézze; aminthogy ő előtte is voltak Buddhák. Jézus személye 
maga a legnagyobb csoda, aki tanainak hitelességét is csodákkal 
igazolta. Gótamo életében is láttunk ugyan csodás jelen-
ségeket; de maga a káté hangsúlyozza, hogy ezek csak 
későbbi eredetű legendaszerű vonások. Igy tehát nem lehe-
tetlen, hogy éppen ellenkezőleg: a keresztyénséggel való 
érintkezés által Jézus személyéről ruháztattak azok át Budd-
ha személyére. Plinius adatai alapján ugyanis tudott dolog, 
hogy a Krisztus utáni első századokban hajók és karavánok 
révén rendes ós állandó kereskedelmi összeköttetés létezett 
Siria és India között. S hogy ezen hajó- és karaván-járatok 
buddhistákkal is érintkezhettek, arra látszik utalni alexandriai 
Kelemennek a „Stromata'-' ban található ama feljegyzése, moly 
szerint : ,.vannak az indusok között olyanok is, akik Buddha 
tanítását követik, akit kiváló erényei miatt isten gyanánt 
tisztelnek". Szóval a sok külsőleges hasonlóság dacára sem 
találunk Jézus személyében ós életében olyan lényeges momen-
tumokat, amelyek buddhista befolyásra volnának visszavezet-
hetők. 

Éppen így a tanban sem. A keresztyén hittannak alap-
dogmája, hogy a mindenség felett van egy személyes minden-
ható és örök Isten, aki lényegileg lélek, a világhoz való 
viszonyát tekintve pedig — mint Atya, Fiú és Szentlélek — 
annak teremtője, megtartója és igazgatója. Gótamo nem ismer 
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ilyen személyes Istent, nem ismer halhatatlan lelket; szerinte 
a világ egyetlen intézője a sors, az okoknak és okozatoknak 
egymásból folyó láncolata. Ilyen formán a buddhizmus volta-
képen nem is vallás, hanem atheizmus, hfányozván benne 
minden vallás közös kincse, valamely a véges és esetleges 
felett álló istenség hite; amiből következőleg természetesen 
az embernek Istenhez való felemelő ós boldogító viszonyáról 
s a tőle való kegyes függés-érzetéről sem tud semmit. Hogy 
aztán Buddhának e tana mennyire ellentétben áll az emberi 
természettel, az ember belső lényegével, mi sem mutatja 
inkább, mint hogy elveinek határozott ellenére az emberi 
lélek önkénytelen, de mégis szükségképeni követelményének 
megfelelőleg az idők folyamán hívei között kifejlődött a kul-
tusz-forma; s amennyiben az emberi természetnek emez 
érvényesülése Buddha istentagadó rendszerében nem talált 
kielégítést, vagyis helyes irányt és tárgyat, Buddhának és 
nagy tanítványainak, a boddhishatváknak istenítésévé, vulgo : 
bálványimádássá fajult. Eképen mig egyfelől a keresztyén-
ség és buddhizmus közötti lényeges kíilömbséget látjuk ebben, 
másfelől pedig a történelemnek e ténye a keresztyén vallás 
isten-hitének helyessége és jogosultsága mellett tesz kétség-
telen bizonyságot. Tagadhatatlan, hogy Gótamo eredeti tana 
és a buddhizmus mai alakja homlok-egyenest ellenkezik 
egymással s mint ilyen — bármint hirdesse is a káté (58. pont 
jegyzete) és nyomán egyes európai atheista tudósok, hogy 
„a buddhizmus lesz a jövő vallása; mert egyedül ez az, amely 
nem hitbeli dolog, mint minden más kijelentett vallás"; ép-
pen ebből, nevezetesen érdemül tulajdonított hitrendszerének 
hiányosságából kifolyólag magában hordozza az elmúlásnak, 
megsemmisülésnek csiráját. Hiszen azok a hatalmas, pompás 
pagodák ós a bennük lefolyó fényes istentiszteletek, amelyek 
ellen Gótamo egész életében küzdött, a buddhizmusnak ön-
magával való meghasonlását hirdetik. „Amely ház pedig 
önmagával meghasonlik, az elpusztul". Örök igazság ez, hogy-
ha nem is Gótamo, hanem a názárethi Jézus mondja. Buddha 
hitrendszerének hiányosságából, t. i. az Istenben való meg-
nyugtató és boldogító hitnek mellőzéséből származik továbbá 
a buddhizmusnak pesszimisztikus jellege. Ellentétben a 
keresztyén optimizmussal. Mig ugyanis a rossznak hatalmával 
szemben a keresztyén ember Istenre hagyja dolgát s a beléje 
vetett hiténél és bizodalmánál fogva nem csügged, mert 
tudja, hogy amiket itt szenved, nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, mely egy más jobb világban vár reá; addig 
Gótamo magára hagyatottságában érezvén öngyengeségét és 
erejének hiányát, nem talál e siralomvölgyből más szabadulást, 
más kivezető útat, mint a lemondás útját, mely a Nirvánába 
torkollik. Mindezekből látható, hogy dogmatikai szempontból 
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nemcsak hogy kölcsönhatás nincs, hanem inkább határozott 
elvi ellentét van a keresztyénség és a buddhizmus között. 

Igaz, hogy ezt már nem mondhatjuk el ily kategorikusan 
a két tanrendszer moráljáról. Mert a dhammo sok szembe-
szökő ponton egyezik az evangéliomokkal. De azért ebből 
nein lehet mégsem mindjárt arra következtetni, hogy Jézus 
evangélioma Gótarno dhammójának a hajtása volna. Nem 
pedig már azért sem, mert a forrásuk egészen más. Mig 
ugyanis az evangéliomok morális tartalma Krisztus vallási 
hitrendszerének a szüksógképeni következménye, mint pl. a 
gyökérnek a törzs, a virágnak a gyümölcs: addig Buddha 
spekulativ úton jut el tanainak erkölcsi alapelveihez. S közös-
ségük inkább azt bizonyítja, hogy Jézus ethikája a józan 
ész logikai szabályai alapján is levezethető, vagyis hogy 
annak tételeit az elméleti, filozófiai okoskodás törvényei is 
megerősítik. A buddhizmusnak e tekintetben való hatását a 
keresztyénségre azért sem lehet továbbá történelmi tényként 
odaállítani, mert a keresztyén erkölcsiség igen sok hason-
lósága dacára is külömbözik, illetve magasabban áll a budd-
hizmus erkölcsiségénél. Nevezetesen: Gótarno ethikájának 
nincs positiv, szilárd alapja, olyan, aminő a keresztyén erköl-
csiségben az Istentől való függés érzete. Nincs meg benne 
az az egészséges éltető elem sem, aminő a keresztyén vallásban 
az önmagunk iránti szeretet, az a nemes önzés, amelyet 
Krisztus az emberekhez való viszonyunk alapjává, zsinór-
mértékévé tesz, amidőn azt mondja: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat. Nemkülömben hiányzik belőle az az igazság-
szolgáltatás, aminőt a keresztyén erkölcsiségnek az örök 
biróba vetett hitből folyó örök jutalom ós örök büntetés 
fogalma ad. Nincs meg benne végül az a magasztos cél, 
amely e földi életet megszentelje s az emberi fejlődést, 
tökéletesedóst előmozdító aktivitásra sarkalja ; mert a budd-
hizmus végcélja, a Nirvána, csak lemondást, passzivitást szül. 

Hátra van még, hogy a sánghó és a katholikus egyház 
szerzetessége közötti hasonlóságáról, illetőleg viszonyról is 
pár szóval megemlékezzünk. Amennyiben tudvalevő dolog, 
hogy a szerzetesi élet keleten állott elő és virágzott fel elő-
ször, és pedig abban a korban, melyben az Indiával való 
érintkezés már a történelem tanúbizonysága szerint is állandó 
vol t : nincs kizárva, hogy a szerzetességnek és a katholikus 
kultusznak egyes részei és kiiiső megnyilvánulásai buddhista 
eredetűek. Ezen a nézeten vannak Lassen, Prinsep, Weber, 
Köppen ós Fergusson. De ha csakugyan igy volna is, az nem 
változtat semmit a dolgon, a lényegen. Mert hiszen tudjuk, 
hogy Jézus eredeti tanításában a szerzetesi életnek nem 
akadunk semmiféle nyomaira s így a buddhizmusnak a szerze-
tességre való esetleges hatása mégcsak a legparányibb részben 
sem érintené és vonná maga után az igazi, a Jézus által 
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megalapozott és az ő tanaiban lefektetett keresztyénségnek 
a befolyásoltatását. . . 

Végeredményképen ismételten el kell ismernünk, hogy a 
buddhizmus i^en sok tiszteletre méltó és szép elvet tartalmaz, 
amelyek szinte önkénvtelen bámulatra ragadják a figyelmes 
szemlélőt. Bámulatunk csak fokozódik iránta, ha tekintetbe 
vesszük, hogy Kr. e. a VI. században vagyunk. A nagy perzsa 
háborúk kezdetén. Abban a korban tehát, midőn Kis-Ázsiában 
és Macedóniában Dárius királyi hatalmának ós nagyságának 
kiterjesztéséért véres harcokat indít; Kapillawatu tartományban 
egy királyfi oda hagyva a reá várakozó trónt, az emberiség 
megnemesítésére és jobbítására kivánja szentelni életét. S 
mig nyugaton egy gőgös tirannus milliók életét teszi kockára 
önző érdekeiért; keleten egy kegyes ifjú milliók érdekében 
lemond az őt körülvevő fényről és pompáról. Mig Athén 
földjét százezrek kiomló vére festi pirosra; addig a Himalaya 
tövében Gótamo Buddha ajkaira veszi a humanitás magasztos 
eszméit: Ne ölj! Mifr Hellas kék ege alatt görög és perzsa 
egymásban ádáz, gyűlölt ellenséget lát ; a Ganges vidékén 
egy vándor bhikschu a testvériség tanait hirdeti. Tanítását 
a brahmanizmus súlyos igája alatt görnyedező szegény nép 
úgy szívja magába, mint a szomjú föld a jótékony esőcsep-
peket. Aztán a szélrózsa minden irányában elterjednek eszméi. 
S amit nyugaton éles fegyverrel nem tudott az a hatalmas 
uralkodó kivívni és magának biztosítani; keleten Buddha az 
ő elveinek egyszerűségével ós nemességével mihamar meg-
hódította az indus népeket és a szomszédes birodalmakat. 
Majd sok száz esztendő multával hódító útját keletről nyu-
gatnak veszi, mint egykor Dárius. Ámde amint ő nem tudott 
győzelmeskedni óriási seregével sem a maroknyi görög nép 
felett; úgy Gótamo sem fog diadalt aratni itt követőinek ez 
ideig való számbeli fölénye dacára sem a Krisztuson. Mert 
ha akadnak is az általa megindított mozgalomnak, inár az 
újdonság ingerénél fogva is, napjainkban hellyel-közzel hivei 
és szószólói; de aki a két vallásrendszer belső tartalmát és 
igazi lényegét megismerte, annak szíve és ajka önkénytelenül 
is a Krisztus melletti ama bizonyságtételre fakad: „Uram, 
hova mennénk, örökéletnek beszédi vannak te nálad!" 

Kiss Samu. 


