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A téma felvázolása és a dolgozat felépítése 

A mai napig számtalan ezoterikus ábrázolás van, amelyiket még nem vettek górcső alá 

japán vagy nyugati kutatók. Az egyik ilyen ábrázolás Fugen Enmei bosatsu-é. Meglepő, hogy 

eddig elkerülte a figyelmünket, főleg ha számításba vesszük, hogy egy fontos és hosszúmúltú 

szertartás, a Fugen Enmei hō központi ábrázolásáról (honzon) van szó. Ez a bodhisattva a 9. 

században tűnt fel először a japán ezoterikus buddhizmus színterén, és fontos szerepe lett a 

császári család és a vezető arisztokrácia körében a 10. századtól kezdve. Császárok, nemesek, 

de még shōgun-ok is ennek a bodhisattva-nak a gyógyító és élethosszabbító erejét hívták 

segítségül betegség idején. A szertartást a mai napig megtartják négy évente a Hiei-hegyen, az 

egyik legszámottevőbb japán buddhista központban. 

Ki Fugen Enmei? Honnan származik? Hasonló kérdéseket a fennmaradt források alapján 

lehet megválaszolni, olyan forrásokat használva, amelyeket a Tōmitsu (Shingon) vagy Taimitsu 

(Tendai) japán ezoterikus irányzatokhoz tartozó szerzetesek tollából származnak. Az 

ábrázolásokkal kapcsolatos legfőbb probléma a kétféle megjelenítési módban rejlik. Bár a 

gyökere ennek a megkülönböztetésnek nem teljes mértékben egyértelmű, és további 

kutatásokat igényel Kínában, de annyit bizonyosan meg tudunk mondani, hogy mikor és ki által 

kerültek át Japánba. Japánban általános gyakorlat volt, hogy bizonyos tanításokat vagy 

ábrázolásokat a japán buddhizmus valamely legendás személyének tulajdonítsanak, olyan híres 

szerzeteseknek, mint Kūkai vagy Saichō. A mi esetünkben azonban a Shingon irányzat japán 

megalapítójának a kapcsolata az egyik ikonográfiával tisztán bizonyítható az írásos és vizuális 

források által. A Tendai ezoterikus irányzatának egyik fontos szereplője, Ennin szintén kétséget 

kizáróan szerepet játszott a másik ikonográfiai típus meghonosításában, ahogy az a szerzetesek 

feljegyzéseiből kiderül. 

Jelen dolgozat célja, hogy átfogó képet adjon Fugen Enmei bodhisattva-ról, az eredetéről 

és ábrázolásairól. A középpontban a különféle ikonográfiai típusok, azok elterjedése és 

fennmaradása áll. Először egy rövid kitérőt teszek az ezoterikus tanok történeti és művészeti 

hátterére, majd megvizsgálom az alap szövegeket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 

bodhisattva alakjához vagy a kötődő szertartáshoz. Ezután térek rá az ikonográfiai típusokra és 

származásukra, melyeket az írásos és vizuális források alapján vázolok fel. Végül pedig rövid 

összefoglalóban mutatom be a szertartásos környezetet, amelyben az ábrázolásokat használták. 
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Források 

Négy csoportba sorolhatók a disszertációban használt források: 

1) Buddhista szútrák és japán szertartás-leírások; 

2) templomok, szerzetesek, hivatalnokok, stb. feljegyzései; 

3) ábrázolásokon található feliratok; 

4) maguk az ábrázolások.  

A források legelső csoportja a buddhista szútrák és a szertartásokhoz köthető leírások. Itt 

minden olyan irást vizsgálok, amelyek kapcsolódnak vagy a bodhisattva alakjához, vagy a 

szertartásához. 

A hivatalos feljegyzések csoportjába olyan írásos források tartoznak, amelyek valamilyen 

formában beszámolnak a szútrák felolvasásáról, a megtartott szertartásokról, vagy az 

ábrázolások felszentéléséről. Ezek a leírások a pár szavastól a pár oldalas feljegyzésekig 

terjednek, és a legtöbb a Heian- és Kamakura-korokban keletkeztek. 

Sajnálatos módon nagyon kevés feljegyzés maradt fenn az ábrázolásokon, amelyek 

ráadásul többnyire igen szűkszavúak is. Továbbá igencsak kevés esetben tekinthetjük ezeket 

megbizható forrásoknak, mivel a legtöbb esetben bármelyik korban keletkezhettek, tehát csak 

az olyan feljegyzésekkel foglalkozok behatóbban, amelyeknél megállapitható a forrás 

hitelessége. A legkorábbi a Jikōji templom festményhez használt selyem hátoldalán találtak az 

1960-as években, a Nemzeti kincsnek (j. kokuhō) való kinevezéshez elrendelt restaurálás 

alkalmával. 

Az ikonográfiai vizsgálatokhoz a legfontosabb források (a buddhista szútrák mellett) jelen 

esetben egyértelműen maguk az ábrázolások. A meglévő festmények, rajzok, vagy szobrok a 

fennmaradásukat az évszázadok során megtartott számos szertartásnak köszönhetik, amely az 

egyik fő szertartás lett a császár vagy utódainak a jólétéért és biztonságáért tartott rítusok között.  

Összesen 56 festményt, 27 ikonográfiai rajzot, és 15 szobrot sikerült összegyújtenem, 

amelyek közül 49 festmény, 25 rajz, és 9 szobor található Japánban, a többi pedig a világ 

különböző pontjain található múzeumok gyűjteményeiben kapott helyet. A rajzok általában 

különféle szertartási leírásokban találhatók, vagy külön lapokon megőrizve templomokban 

vagy múzeumokban. A szobrok, amelyek a fennnmaradt ábrázolások legkisebb csoportját 
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alkotják, mind nagyon hasonló ikonográfiai típust mutatnak. Érdekesség, hogy három 

kisméretű szobor lakk dobozkában (j. zushi) található Európában. 

 

A Fugen Enmei bosatsu-t övező alapvető problémák 

Fugen Enmei bosatsu-t általában Samantabhadra bodhisattva (j. Fugen bosatsu ) ezoterikus 

formájaként szokták meghatározni. Általánosan a Fugen Enmei hō szertartás központi 

ábrázolásaként hivatkoznak rá. Az eredete igen homályos a különféle ábrázolásoknak 

köszönhetően, amelyek már a kezdetektől fogva összezavarták a buddhista szerzeteseket is. Két 

fő probléma körvonalazik előttünk már a kutatás kezdetén: egyrészt a szanszkrit név – avagy 

annak hiányának – kérdése; másrészt Enmei és Fugen Enmei bosatsu megkülönböztetése. 

A szanszkrit névnél a probléma egy olyan asszociáción alapszik, amelyben Fugen Enmei-

t Vajrāmoghasamayasattva-nak (j. Daianraku fukū sanmaya shinjitsu bosatsu) feleltetik meg, 

és emiatt automatikusan használják az utóbbi szanszkrit megnevezését az előzőre is. Fugen 

Enmei azonban jobban megfelel a később adott Samantabhadrāyuḥ szanszkrit névnek, amely 

jelentésben megegyezik a japán névvel. Az eredeti szanszkrit szöveg hiányában a megnevezés 

csupán a kínai név visszaforditása marad. 

Komplikáltabb azonban a két bosatsu megkülönböztetésének problémája, amely leginkább 

a korai japán források zavaros megnevezéseiben gyökerezik. A 9. században csak a Fugen 

Enmei megnevezéssel találkozunk, habár a kapcsolódó buddhista szövegek az Enmei felirattal 

jelölt csoportban vannak összegyűjtve Annen (841-889?) összefoglaló listájában, a Sho ajari 

shingon mikkyō burui sōroku-ban, melyben a 9. századi szerzetesek által Japánba importált 

buddhista szövegeket, kicseket jegyezte fel a tendai szerzetes. A 10. és 11. századokban főleg 

a magas rangú hivatalnokok naplóiból találunk említéseket egy bizonyos Enmei bosatsu 

szertartásáról vagy felszenteléséről, akiről nem irnak bővebben, ezért csak feltételhetjük, hogy 

itt Fugen Enmei-re utalnak. A 13. században a shingon szerzetes, Raiyu (1226-1304) két 

irásában, az Usuzōshi kuketsu-ben és a Hishō mondō-ban tér ki először a két bodhisattva 

megkülönböztetésére, aszerint, hogy elefánton ül-e vagy sem. Ez alapján Enmei bosatsu a két 

karú bodhisattva az elefánt ábrázolása nélkül. 

Fugen Enmei idővonala igen érdekes történetet sugall. Az egyik ábrázolás egy szútrában 

van leírva, viszont a másik csak szájhagyomány útján jutott el Japánba. A Vajrabodhi 
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szájhagyományának tartott húszkarú ábrázolás korábban jutott ugyanis a szigetországba, mint 

a kanonikusnak mondható, kétkarú megjelenítése, vagy annak szövege. Ez a Tang Kínában 

akkoriban jelenlévő különféle ezoterikus hagyományait is mutatja. Minden rendelkezésünkre 

álló bizonyíték arra mutat, hogy a Vajrabodhi nevéhez kötött szájhagyomány a Chang’an-ban 

található Qinglongsi kolostorhoz köthető, míg a Fugen Enmei szútra Wutaishan-hoz. Mindkét 

hagyomány a 9. században került Japánba, és már a század közepétől kezdve vannak 

feljegyzéseink, hogy szertartást és szútra-felolvasást is tartottak a gyémánt élethosszhoz 

kapcsolódó szövegekkel. Tudjuk azt is, hogy a következő században egyre nagyobb körben 

terjedt el a szertartás vagy az ábrázolások felszentelése, amelyeket különféle okokból tartottak, 

például betegségek gyógyítására, rossz előjelektől való megszabadulásra, biztonságos szülésre, 

vagy, hogy fiú örököst biztosítsanak a császári családnak. 

 

A fennmaradt ábrázolások vizsgálata 

Egy ikonográfiai vizsgálat szükségszerűen a fennmaradt ábrázolások összegyűjtésével 

kezdődik. Ezután jön csak a munka neheze: az anyag felosztása és elemzése. A buddhista 

ábrázolásokat nem lehet kontextus nélkül vizsgálni. Ezért döntöttem úgy, hogy először az 

ezoterikus ábrázolások általános elterjedési mintáját vázolom fel. Erre legfőképpen azért van 

szükség, hogy jobban megértsük a buddhista tanok és a helyi kultúrák folyamatos interakcióját, 

mely az ábrázolások alakulására is hatással volt. Mire ezek a tanok elérték Japán partjait, már 

régre visszanyúló történelemmel rendelkeztek Indiában és Kínában, ahol ugyanakkor még 

mindig fejlődtek új tanok. Ezt a 8. és 9. században a kontinensre látogatott japán szerzetesek 

által Japánba hazavitt ezoterikus kincsek változatossága is alátámasztja. Ezeknek a kincseknek 

legtöbbje fontos szerephez jutott a japán ezoterikus buddhista közegben. 

A Fugen Enmei ábrázolás túlélését a már korábban is említett szerepe, mint honzon 

biztosította. Folyamatosan a szerzetesek látókörében maradt, főleg kérdéses elnevezésével, 

ábrázolásaival, összefüggéseivel, amelyeket mindkét japán ezoterikus hagyomány integrálta 

tanai közé. A kezdeti zavarodottságot idővel lassan felszámolták, habár néhány kérdés még 

mindig megoldatlan maradt. A legfőbb célom az volt, hogy felvonultassam ezeket az 

ikonográfiai problémákat, és megnézzem, hogy felfedezhető-e bárminemű fejlődés a 

bodhisattva megjelenítésében. Bár néhány változata visszavezethető egy-egy szerzeteshez vagy 

templomhoz, azonban a homályos kezdetek igencsak megnehezítették a munkámat. 



6 

Mindenesetre, fel lehet mutatni számos olyan eredményt, amelyek újdonságnak számítanak a 

kutatásban, mint például a szertartás kezdeteinek tisztázását az irányzatonként elkülöníthető 

honzon típusokkal. Mivel most először gyűlt össze ennyi ábrázolása Fugen Enmei-nek, nem 

meglepő, hogy mostanáig nem volt ebben a témában egy átfogó vizsgálat sem. Habár nem is 

nagyon voltak próbálkozások e téren. Yanagisawa Taka tanulmánya kiemelhető, azonban bár 

alapos volt a kutatása, így hasznos volt a mostani dolgozat szempontjából is, mégsem nevezhető 

teljesnek, mivel Yanagisawa az ábrázolásoknak mindössze kétharmadát ismerte a 60-es 

években. Az Edo-korban elterjedt harmadik típusú ikonográfiát például nem ismeri, ahogyan a 

külföldi képeket sem említi kimondottan. 

Az ábrázolásokat tekintve, néhányat eddig még egyszer sem tanulmányoztak, vagy 

állítottak ki. Ide tartoznak például az Enryakuji és Daigoji muromachi- vagy edo-kori 

ábrázolásai is. Éppen ezért fontos, hogy most ezek is a kutatás részét képezik, és először 

kerülnek a nagy közönség elé. 

 

A kutatás új eredményei 

Példa nélküli a disszertációban vizsgált szútrák és egyéb szövegek, illetve az ábrázolások 

és azok megítélésének elemzése. Hasonló módon, soha nem gyújtötték még össze a jelenleg 

Japánban vagy külföldi gyűjteményekben fellelhető ábrázolásokat, hogy egy mindent átfogó 

képet adjanak a bodhisattva ábrázolásáról a japán buddhista művészet kontextusában, amelyből 

mindmáig hiányzik nagyszámú ábrázolás elemzése. 

Japán kutatók már rámutattak ugyan a Fugen Enmei ábrázolások összetettségének zavaró 

problémájára, amikor prezentáltak egy-egy különálló festményt, de a hibás nézetek a mai napig 

megmaradtak a kiállítási katalógusokban, ahol megjelenik a bodhisattva. Ez egyrészt annak is 

betudható, hogy ezeket a katalógusokat sokszor nem a buddhista művészet szakértői írják és 

szerkesztik. 

Habár a reflektorfény az ábrázolásokon van, fontos kiemelni, hogy a vizsgált szövegek sem 

voltak még angol nyelven bemutatva, és Japánban is csak néhány tanulmányban említették 

eddig őket. Lefordításukkal a japán ezoterikus buddhizmus különféle aspektusainak, esetleges 

problémáinak a jobb megértéséhez is közelebb juthatunk. 


