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Buddha leheveredett. épp oda, ahol az imént még a koldus pihent. És különös

álom szállt reá. Önnönmagát látta, mintegy messziről, míntha az égboltozat
határtalan magasságából szemlélné. Teste oly hatalmas volt, hogy míg lábai az
Indiai-óceán vizébe értek, addig feje a fenséges Himalája bércein nyugodott. Úgy
érezte, ha kinyújtaná a kezét, még a csillagokat is könnyedén elérhetné...

Amikor pedig felriadt, a Nap már magasan járt az égen. Elgondolkodott, s úgy
értelmezte álmát: ez nem jelenthet semmi mást, mint azt, hogy rövidesen eljut
a megvilágosodáshoz és tanításai elterjednek majd az óceántól egészen a magas
hegyvidékekig. .

Napokon, heteken és hónapokon át vándorolt, mínd messzebbre Kapilavasztu
fővárosától, ahol eddig élt. Minden tápláléka csupán az erdőben található vad
gyümölcsökből és ehető gyökérfélékből állott. Irtózott még a gondolatától is an
nak, hogy vadásszon, hogy éhsége csillapítása kedvéért bármely lénynek is el
vegye az életét, és így gyilkossá váljék. Teste mind soványabbá. ösztövérebbé
vált, s alig egy fél esztendővel am követően, hogy elindult hazulról, már olyan
volt, mínt az igazi aszkéták legtöbbike.

Egy ízben erdei remeték tanyajára bukkant, és néhány napot körükben
töltött el, hogy megismerje az életüket és szokásaikat. Azok semmit sem kér
deztek tőle származása, vándorlásának oka, avagy végső célja felől.; befogadták
úgy, amint érkezett.

Buddha sokáig elnézte őket, mint sanyargatják .testüket, azt remélvén, hogy
ezen az úton eljutnak majd az örök igazságok felismeréséhez. Némelyikük nap
hosszat egy lábon állt, és jobb vagy bal karját mereven a magasba tartotta;
mások tüskés bokrok közé vetették be magukat és csupán egyetlen ágyékkeridőbe

öltözve egész nappalukat és éjszakájukat úgy töltötték el, hogy a tüskék mélyen
behatoljanak a bőrük alá; megint mások lemondtak az ételről és csupán egyetlen
kortynyi vizet ittak napokon át. Szemükben fanatikus tűz lobogott, erejüket ön
nön szellemük lángjától kapták, ám, hogy önsanyargató praktikáik bármely
eredménnyel is jártak volna, arról Buddha semmiféle meggyőződést sem szerezhetett,
Az aszkéták napjai eseménytelenül teltek el, de egyikük sem jutott el az áhított
megvílágosodáshoz,

O mégis úgy vélte életének ebben az időszakában, hogy az önsanyargatás az
egyedüli helyes módszer és magatartás, amely anagy felísmerésekhez elvezethet.
Csakhogy az aszkétáktól tapasztaltaknál még súlyosabb megpróbáltatásokra van
szüksége, és sokkal hosszabb időkön át kell az önsanyargatást gyakorolnia. Ezért
elhatározta, hogy ő maga is erre az útra tér és türelemmel, önfegyelemmel az
aszkéták módszerét fogja gyakorolni. Rövidesen elbúcsúzott tehát az erdei remeték
től, és elindult, hogy olyan helyet keressen magának, ahol tökéletesen egyedül
lehet.

Kétnapi vándorlás után a dzsungelnek egy ritkásabb részére érkezett, ahol
lyukakkal át- és átszaggatott mészkősziklák hevertek szerteszét a bokrok között,
Elhatározta, hogy itt tanyázik le, mert a hely kedvére való volt. Nem messze
innen egy kis erdei patak zúgott egy szurdok mélyén, nagy kövek között,
úgyhogy víz rendelkezésére állott, a közelben körtefák virultak, egy másik fa
ágai között pedig elhagyott kaptárt talált. Itt épp elegendő méz maradt még
ahhoz, hogy hosszú időn át eleségül szelgáljon számára, a gyümölcsök mellett,
És mérhetetlen csend vette őt körül. .

Az aszkétáktól eltanult módon Buddha most maga is megkísérelte, hogy az ön
sanyargatás eszközeit alkalmazza. Hajnaltól egészen éjfélig a jobb lábán állva,
jobb karját a magasba emelve, tökéletes mozduíatlanségba merevedett. Csak éjfél-
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kor vett magához némi táplálékot és ivott egy kevéske vizet, majd fekhelyet
készített magának durva ágakból. amelyekről a tüskeket szánt szándékkal nem
tördeste le .

. . .Igy élt a Magasztos .nem kevesebb, mint hat és fél esztendőn át. Hajdan
erős izomzatú teste immáron olyanná vált, mint ama aggastyáné volt, akivel em
lékezetes éjszakai útján találkozott; csonttá és bőrré soványodott.

Az istenek között azonban nagy vita támadt odafenn Buddha önsanyargatá
sának láttán. Némelyek azt állították, hogy végtére is helyes ez az út, hiszen,
jógik százai hozhatók fel példaként, akik hasonló módon cselekedtek, és végül
elnyerték üdvösségüket. Mások azonban messzemenően helytelenítették Buddha
magatartását. "Nem őnéki van szüksége az üdvösségre ,- állították -, hiszen
ő maga is közülünk való. Halhatatlan istenség! Az ő feladatául az Örök Törvény
mást jelölt ki: az emberek felemelését. tanítását és megváltását a lét, az újjá
születések örök körforgásától. Ha a mostani úton halad tovább, soha nemérhetí
el a célját. Testi ereie mindjobban hanyatlik, földi élete tehát véget ér!"

Máyá királyné, aki istennővé magasztosult és Indra csarnokában élt, mély
aggodalommal hallgatta az istenek vitáját. Úgy határozott: leszáll a Földre és
megjelenik majd fia előtt, mintegy álomkép gyanánt, hogy figyelmeztesse őt a
veszélyre.

Buddha tehát álmot látott a következő éjszakán. Máyá királyné jelent meg
előtte, a maga földöntúli, sugárzó szépségében. Sötét haja úgy borult vállára,
mint egy éjfekete vízesés. Tiszta, fehér szárit viselt, miként az indus asszonyok,
s bár szemeiben könny csillogott, amint fiára tekintett, ajka mosolyra nyílt.
Gyönyörű, magas homlokát mintha elefántcsontból faragta volna ki egy hivatott
művész keze. Éppoly fiatal volt, mínt akkor, amidőn Buddha - születése előtt,

Indra csarnokából letekintve - meglátta őt, amint Máyá gondolataiba merülve
állt egy kicsiny, lótuszokkal borított tó partján.

- Miért jössz oly ritkán, édesanyám? - kérdezte tőle csendesen. - Miért
álmodom oly kevésszer felőled?

- Azért, mert nagyon messzíről jövök, fiam.
- Van-e valamely különös célja mostani eljövetelednek?
- Igen, Gautama. Figyelj jól rám. Ha így folytatod a vezeklést, rövidesen

meghalsz. Keress más utat magadnak. ,
Ennyit szólt csupán Máyá királyné szelleme, s márís eltűnt a látomás.

Buddha pedig felriadt. 'Hajnalodott.
Alma azonban mélyen és sokáig élt az emlékezetében, s töprengeni kezdett

annak jelentése felől. Máyá szavai világosak voltak: be kellett látnia, hogy anyjá
nak igaza van. Aznap már nem is folytatta önsanyargató gyakorlatait. Először

is levánszorgott a patakhoz, vigyázva, hogy meg ne csússzék az agyagos ösvényen,
amely a szurdok mélyére vitt, s alaposan megmosdott a jéghideg vízben. Ez
márís felüdítette kissé. Ezt követően pedig sok gyümölcsöt és mézet gyűjtött

össze, és - hosszú évek óta első ízben - végre jó étvággyal és kellő mennyiségben
fogyasztott belőle. Végül pedig letört egy jókora faágat, és ezt vándorbotként
használva, újra útra kelt.

Nemcsak Indra égi birodalmában, hanem az alvilágban is nagy figyelemmel
kisérték Buddha sorsának alakulását. Mára, a poklok fejedelme, aki valaha Dévadatta
alakját öltötte magára és szemtől szembe küzdve igyekezett legyőzni Buddhát,
mind mostanáig örömmel szemlélte az önsanyargatast. Ö is jól látta, hogy ez
előbb-utóbb a végleges legyengüléshez. majd a halálhoz vezet. Most azonban,
hogy Máyá királyné szavai nyomán Buddha új elhatározásra jutott, Mára meg
rémült. "Meg kell akadályoznom őt abban, hogy elrnélyedhessen gondolatvilágá
ban, mert a megvilágosodás végtére is önnön lelkében lakik. Onnan támad majd
fel, hogy tudatossá váljon !" - gondolta, s elhatározta, hogy újra emberi alakot
ölt, majd megjelenik Buddha előtt.

Először rnint guru, azaz [ógamester vetődött az 'Útjába, és szígorúan kérdőre

vonta: vajon miért is vándorol ahelyett, hogy a már egyszer elkezdett aszkétaéletét
folytatná. Arra akarta rávenní, folytassa ismét az önsanyargatást. De minden igye
kezete hasztalan volt. Jóllehet, Buddha nem ismerte fel, de jól emlékezett még
Máyá szavaira, és hajthatatlan maradt.

Mára másodszor gazdag brahman alakjában jelent meg előtte, és felaján
lotta, hogy ha Buddha felhagy a vándorlással s a megvilágosodáshoz vezetó új út
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az azt követő év
azonban, az indiai
vulkánkitörés zaj-

keresésével, akkor a közeli város főpapjává teszi meg őt. Boldogságót és nagy
vagyont kínált - ám most sem járt eredménnyel.

Harmadszorra, negyedszerre, tizedszerre is hiába próbálkozott. Buddha mind
annyiszor türelemmel meghallgatta őt, szelíden megcsóválta a fejét, majd tovább
indult az ösvényen. .

Az alvilág királya végül is félelmes haragra gerjedt. Fölfegyverezte teljes seregét,
s amikor Buddha a dzsungel szélén, egy nagy fa alatt megpihent, váratlanul a
poklok mínden erejével támadásba Ieridűlt ellene. Sziklákat tépett ki a föld
ből és óriási erővel hajította azokat Buddha felé; lángcsóvákat támasztott, tűz

okádó hegyeket dobott reá, orkánszerű szélvészt idézett föl, amely tövestől csa
varta ki a fákat; felkorbácsolta az óceánt, hogy annak a szárazföldre betörő,

tajtékzó vize söpörje el Buddhát a világról - ám mindez hiábavalónak bizo
nyult. Az égő, repülő hegyek virágosokrokká válva hullottam Buddha lába elé;
a Lángcsóvák szivárványokká váltak, az orkán enyhe szellőként simította végig,
az óceán vize pedig visszahömpölygött régi medrébe anélkül, hogy bármely kárt
is okozott volna az emberi javakban, anélkül, hogy elérte volna őt. Buddha most
már tudta jól, ki áll e különös jelenségek mozgatójaként a háttérben, láthatatlanul.

•
Ezzel az eseménysorral véget ért Buddha életének második szakasza, s

tulajdonképpen eddig kívántunk eljutni a" hozzá fűződő legendakörben. A to
vábbiakról röviden csupán annyit, hogy Mára legyőzése után Buddha végül is
elérkezett ahhoz a fügefához. amely alatt leheveredett, és átgondolván eddigi
cselekedeteit s életének célját - végül elnyerte a megvilágosodást. Amint ta
nulmányunk bevezető részében már említettük, valójában csak ettől kezdve ér
demelte ki a Buddha, vagyis a Megvilágosult nevet. Élete hátralevő részében
bebarangolta India északi részét, s mindenfelé - részben tanítványai segítségével is
- hirdette azokat az új eszméket, amelyek lelkében megszülettek, Szemben az or
todox brahmanista felfogással, azt tanította, hogy az újjászületések (reínkarnácíók)
láncolata nem okvetlenül végtelen, hanem megfelelő életmóddal és megfelelő

erkölcsi normákkal az egyén elérheti, hogy megszabadul a Földre történő ismé
telt leszületések kényszeréről. Vagyis eljuthat' a Nirvánáig, a Világmindenséggel
vagy az Istennel való tökéletes azonosulásig, amikor egyéni léte megszűník, te
hát megszűník a szenvedések lehetősége is. Tanításainak másik, nagy érdeme az
volt, hogy nem ismerte el az indiai társadalmat megosztó kasztrendszer létjogo
sultságát és azt tanította, hogy a felemelkedés mindenki számára egyaránt adott
lehetőség. Csak az egyéntől függ, hogy mílyen úton és mikor éri el önmaga
felszabadulását - abban a társadalomban elfoglalt helye, kasztja semmiféle sze
rcpet nem játszik.

Most, hogy áttekintettük Buddha életének legendáját, egészen a megvilágo
sodását közvétlenül megelőző időkig, térjünk rá arra a furcsa vonatkozásra, amely
a Mára-féle támadás leírásánál szerepel. Ott - többek közott - lángcsóvákról
és tűzokádó hegyekről volt szó.

Tűzokádó hegyek? Vulkánok? Vagy füstölgő, az égen lángcsóvákat húzó, izzó
vulkáni bombák, amelyeket egy kitörés szór szét? Vajon honnan ismerhették
volna a Buddha-legendát kídolgozó és átörökítő szarzetesek ezeket a jelensége
ket? Hiszen Indiában soha nem voltak mükődő tűzhányók. Avagy lehetséges,
hogy Buddha követői közott ceylonlak vagy tibetlek is akadtak, s a tűzokádó
hegyekről szóló legendaelem őtőlük származik?

Mielőtt e kérdést geológiai szempontból vizsgálnánk meg, nem érdektelen meg
jegyezni, hogy Buddha halála után a régi indiai vallások papjai, a brahmanok
ellenreformációt Indították, és az eredeti buddhista nézeteik csakhamar kiszorultak
Indiából. Ceylonori és Tibetben azonban a buddhizmus könnyen és hamar gyöke
ret vert. Lehetséges tehát, hogy ebben ceyloni és tibeti szerzetesek vagy hittérí
tők munkájának eredményét látjuk. A "hamar" kifejezés, azonban - természe
tesen - nem évekre, hanem ''''évszázadokra utal, de az is nyilvánvaló, hogy a
Buddha-legenda, egészében véve, szintén évszázadokon át formálódott, amíg je
lenleg ismert formáját elnyerte. így a ceyloni és tibeti behatás egyáltalán nem
elképzelhetetlen.

Ceylonori sincsenek, s nyilván Buddha életében, illetőleg

századokban sem voltak aktív tűzhányók. A szlgettől északra
Pondichery városának közelében 1757-ben tengerszín alatti
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lott le, és körülbelül a 12°-os északi szélesség, valamint a 800 -os keleti hosszú
ság mentén vulkáni 'salakból álló, új sziget képződött. Egy ilyen, salakból és
lávábólálló sziget kialakulásának látványa, amennyiben a Buddha halálát köve
tő évtizedekben vagy évszázadokban hasonló eseményre került sor Ceylon köze
lében, vagy az indiai partok előtt, feltétlenül hozzájárulhatott ahhoz, hogy az
"égő hegyekről" szóló elem is bekerüljön a legenda anyagába. A másik lehetősé

get azonban, amelyről az alábbiakban szó lesz, valószínűbbnek látjuk. (A legenda
egyes változatai szerínt "izzó, guruló hegyeket" is Buddha felé hajított Mára;
ez esetleg azt sugallhatja, hogy a megfigyelők a hegyoldalakon leguruló vulkáni
bombákat is láttak, s ezeknek emléke él a legendákban. A lángcsóvák említése
is vulkáni bombákra enged gondolni, azokra, amelyek még nem zuhantak le a
talajra, hanem a levegőben repülnek és csóvaszerű fény kíséri útjukat.)

A Nemzetközi Vulkánkatalógus VIII. kötete (Kamcsatka és Ázsia kontinen
tális területei V. L. Vlodavetz és B. I; Piip, Nápoly, 1959) szerint Tibetben, a 36°
északi szélesség és a 81° keleti hosszúság táján feltételezhető egy körülbelül 6000
méter magas tűzhányó. A kérdéses vulkán állítólag 1951-ben működött. A fel
jegyzések szerint füst emelkedett fölötte a magasba és kődarabok szóródtak szét.

Másrészt az ERTS-1 jelzésű amerikai mesterséges hold 1973. július 16-án
azt jelezte (1.: Bulletin of Volcarric Eruptions, No. 13., 1975), hogy az északkelet
-tibeti fennsíkon. a 35° 51' északi szélesség és a 91° 42' keleti hosszúság men
tén egy 7 kilométer hosszú kitörési felhő mutatkozott. Az aktív kráter míntegy
5200 méter! magasságban van.

Ezeknek az adatoknak a fényében, de főként az ERTS-1 hold jelentése alap
ján joggal feltételezhető, hogy Tibetben - geológiai értelemben véve "napjaink
ban", amelybe Buddha életének időszaka és a közvétlenül utána következő né
hány évszázad is belefér - lehetségesek működő tűzhányók. Tekintetbe véve
továbbá, hogy a legendák szerínt Buddha elsősorban északi vidékeken járt és taní
tott, gyermekkorában pedig egy tibeti bölcs látogatta meg őt, illetve apját,
végül pedig azt, hogy a buddhizmus, amikor kiszorult Indiából. elsősorban Ti
betben honosodott meg, - logikusnak tetszik felvetni azt a kérdést, hogy a
Buddha-legendakör kialakításában nem játszottak-e komoly szerepet olyan szer
zetesek, akik Tibetből érkeztek? Nekik közvetlen tapasztalataik lehettek a vulkánok;
rnűködéséről, s így, ilyen módon került a tűzokádó hegyekről szóló elem a Legen
dába.

A bibliai csodákról szóló korábbi cikkeinkben már beszéltünk arról, hogy
Jézus halálakor földrengés támadt, sőt, megkíséreltük megbecsülni azt is, hogy
rnílyen erős lehetett ez a rengés és milyen körzetekben érezték (Hédervári Péter:
Természeti jelenségek Jézus halálakor; Vigilia, 1976 április). Ugyanez a motívum
ismétlődik a Buddha-legendában is. E szerint ugyanis Buddha halálakor megrendült
a föld. Sőt, amint Horváth Vera írja (Görög istenek Indiában; Budapest, 1977, 44.
oldal): Buddha "élete fontos eseményeit - amikor elhagyja az eget, amikor
megszűletik, a megvilágosodás elnyerésekor, a gonosszal való harc kezdetén, a
tanítás kezdetekor és halálának óráján - a mitikus hősökre jellemző jelensé
gek: földrengés és vakító fény kísérik" (kiemelés tőlem, H. P.).

A gonosszal való harc kezdetén... Vagyis, még mielőtt a tűzokádó hegyeket
Mára elkezdené Buddha felé dobálni. Tudjuk, hogy a vulkánkitöréseket föld
rengések előzik meg. Igy a kép - geofizikai szempontból - teljessé vált. A másik
rendkívül érdekes vonatkozás a vakító fény szerepeltetése. Lehetséges, hogy a
legendának ez az eleme egy vagy több erős földrengésfényre utal?

Már évszázadok óta Ismeretes, hogya tektonikus földrengéseket gyakran meg
előzik, kísérik vagy követik bizonyos, ez idő szerínt teljesen ismeretlen eredetű

és természetű fényjelenségek, amelyek részben a talajon, részben a hegyek lejtőin

vagy az égbolton mutatkoznak. 'I'engerí, óceáni eredetű szökőárak esetén gyakran
a szökőár beérkezését megelőzően is észlelték ezeket a rejtelmes tüneményeket (bő

vebben L a szerző "A Föld különös jelenségei" című könyvében, Budapest, 1977,
Gondolat Kiadó). Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ilyen fény jelenségek
azokkal a rengésekkel kapcsolatban is felléptek, amelyeket a legenda Buddha
életének egyes eseményeihez társít.
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