
Elmélkedés a buddhista etikáról 
A Buddhizmus az 5 világvallás egyik legszélesebben elterjedt tagja. Eredete a Krisztus előtt 6. 

századig nyúlik vissza. A világon közel ötszáz millióan követik. Központi elterjedési területe 

Ázsia, de a világ minden pontján megtalálható. 

Fő prófétája és alapítója Buddha1. Röviden az ő történetéről: 

Buddha, vagy születési nevén Sziddhárta Gautama, fejedelmi hercegként született, a 

hagyomány szerint Krisztus előtt 563-ban a mai Nepál területén, Észak-Indiában. Születésekor 

két életutat jósoltak neki India legnagyobb bölcsei: vagy bölcs remete, vagy neves hadvezér 

válik belőle. Apja, mint uralkodó, mindenképpen a második utat szerette volna fiának, így 

egész gyerekkorát a palotába zárva töltötte, mindenből a legjobbat kapta, készülve a 

hadvezéri karrierjére, ám érezte, hogy ez neki nem elég. 29 évesen apjától engedélyt kapott 

arra, hogy négyszer elhagyja a palotát. 

Ezt nevezzük a „négy kilovaglás” -nak.  

Az első kilovaglása során idős 

emberekkel találkozik, ahol szembesül a 

vénséggel, elmúlással. Második 

alkalommal beteg emberekhez látogat 

el, ahol felfedezi a fájdalmat. 

Harmadszorra egy temetésen vesz részt, 

a halállal találkozik. A negyedik, és 

egyben rá legnagyobb hatással bíró 

kilovaglásán szerzetesekkel ismerkedik 

meg, ahol a lélek fejlesztését helyezik 

előtérbe. 

Ezen tapasztalások után nem képes 

visszatérni a palotába, elhagyja az 

udvart, majd az erdőbe lovagol. Hét év 

útkeresés és tanulás után a hetedik év 

hetedik napján egy fügefa alatt megvilágosodik. Ettől kezdve hívjuk Buddhának. 

 
1 Jelentése: felébredt, felvilágosodott 



Dharma2: 

A „négy nemes igazság” 

• Az élet szenvedés3 

• A szenvedés oka a vágyakozás 

• Ha megszűntetjük vágyainkat, megszűnik a szenvedés 

• A leküzdéséhez „Nemesek nyolc rétű ösvényét” kell követni 

„A nemesek nyolc rétű ösvénye” 

• Helyes szemlélet 

• Helyes szándék 

• Helyes beszéd 

• Helyes cselekvés 

• Helyes megélhetési mód 

• Helyes erőfeszítés 

• Helyes éberség 

• Helyes elmélyedés 

 

 

 

 

 

A buddhista etika szerint minden bajok forrása a tudatlanság, ostobaság, az önzés és az 

agresszivitás. Ezeket öt etikai alapelv betartásával kerülik el: ne lopj, ne ölj, ne hazudj, 

tartózkodj a nemi élvezetektől, és bódító szerektől.  

Ezen öt alapelv első három eleme felfedezhető a tízparancsolatban is. A keresztény vallásokkal 

ellentétben ugyanakkor nem szeretetet kér híveitől, csupán együttérzést, részvétet. Ezért is 

hívják sokszor „az együttérző részvét vallásának”. Kimondja a teljes vallási toleranciát, 

mindenki a saját vallását és kultúráját kövesse, ami véleményem szerint napjainkban, 

kialakulásának idejében pedig hatványozottabban egy igen fontos ügy volt. Nem az 

önmegtartóztatást helyezi középpontba, a mindennapi boldogság sokkal fontosabb. 

 
2 A tanítás 
3 Másnéven „dukkha” 

Dharmacsakra – a nemes nyolcrétű ösvényt jelképezi 



A buddhizmus minden körülmények között nagy hangsúlyt fektet az élet tiszteletére. Ezért 

sokuk vegetáriánus, elítélik az abortuszt és eutanáziát. 

Thaiföldi utazásom során lehetőségem nyílt egy rövid beszélgetésre egy mellénk ülő buddhista 

szerzetessel, aki, mint később kiderült, évek óta végzett külföldi tanulmányokat, így a 

beszélgetés igen egyszerűnek bizonyult. Nagyon érdekes volt látni, hogy milyen befogadó, 

annak ellenére, hogy pár európai turista éppen kedvenc olvasóhelyére telepedett le 

megpihenni a nagy melegben, és hogy mennyire nyitott volt és szívesen hallgatott meg 

minket, valamint válaszolt a kérdéseinkre. 

Az ottani tartózkodásunk során több híres bangkoki szentélyt, imádkozó helyet is 

meglátogattunk. Mindenhol központi szerepet kaptak a változó méretű Buddha szobrok, 

amelyek különböző pozíciókban, különböző jelentőséggel bírnak. Szerencsések voltunk, 

ugyanis élőben megtekinthettük a világ legnagyobb fekvő-Buddháját, ami éppen felújítás alatt 

állt, de aznap nyitva tartották az ajtókat. Megdöbbentő volt látni, mennyi hívő látogatott el a 

templomba, hogy megtekinthesse, amint újra megnyitották a kapukat. 

Minden szentély elengedhetetlen kelléke a Buddha-szobrok mellett az úgynevezett Mantara4, 

valamint a füstölők, amiket az imádságok során használnak. 

A buddhizmus európai 

elterjedése: 

A buddhizmus megjelenéséhez 

képest igen későn ért el igazán 

Európába. Először nemesek 

figyeltek fel a keleti vallásokra, 

még a 19. század közepén, 

majd a 20. században kezdtek 

el vele ténylegesen foglalkozni. 

Legfőbb európai központjai 

Németország, Franciaország, 

Olaszország és az Egyesült 

Királyság. Magyarország első buddhista misszió 

1952-ben alakult, ami azóta is aktívan működik. 

 
4 Imakerék 

Buddhista ház Németországban, Berlinben 



Magyarországon emellett található aktív Buddhista iskola is, többek között A Tan Kapuja 

Buddhista Főiskola5. 

Összefoglalásként úgy gondolom, hogy a buddhizmus a világ általam ismert legelfogadóbb, és 

legnyitottabb vallása. Akárhányszor találkoztam a híveivel, mindig óriási élmény volt velük 

beszélgetni, megismerni a kultúrát, a világnézetet, és egy kicsit részt venni a világukban. 

 

Források: 

https://buddhizmus.hu/ 

http://vallastudomany.elte.hu/sites/default/files/Hagion%20K%C3%B6nyvek/Hagion%203.%

20Religio%28nes%29/347-358_Ruzsa%20Ferenc.pdf 

https://www.buddhizmusma.hu/ 

https://buddha-tar.hu/ 

Thaiföldön töltött időm tapasztalatai 

 
5 https://www.tkbf.hu/ 


