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Célkitűzés és módszertan 

Disszertációm elsődleges célkitűzése az volt, hogy Viśākha-

datta Mudrārākṣasa című szanszkrit drámáját eleven, más szövegek 

szerves szövevényében létrejött és fennmaradt szövegként vizsgál-

jam meg. Munkám szorosan kapaszkodik a textuális alapokba, első-

sorban a Mudrārākṣasa szövegébe. Ezen alapvetés járulékos követ-

kezménye, hogy módszertanom gerincét a klasszikus filológia alkot-

ja. Több tudós, aki e dráma alapján alkotott elméleteket – például a 

szerző koráról vagy az ókori történelemnek a műben színre vitt 

epizódjáról –, nem volt tekintettel a kéziratok tanúságára, hanem 

következtetéseit egyedül a szöveg valamely kiadója által rekonstru-

ált változatra alapozta. Bizonyos esetekben a ténylegesen hagyo-

mányozott szöveg górcső alá vétele ezen elméletek kiindulópontját 

is kétségessé teszi. A Mudrārākṣasával való foglalkozásom másik 

módszertani alapeleme az intertextualitás eszméje, pontosabban a 

transztextualitás, amelyet Gérard Genette nyomán úgy határozha-

tunk meg, mint „mindaz, ami a szöveget … kapcsolatba hozza más 

szövegekkel”. 

A szöveg 

Míg a szanszkrit drámák zöme szívügyekről és komikus szituá-

ciókról szól, addig Viśākhadatta műve, az „Ördög úr és a pecsét”, a 

színtiszta intrika és a politikai manőverek körül forog. A cselek-

mény alapjául történelmi – Kr. e. 4. századi – események és szemé-

lyek szolgálnak. Ekkor a Nanda dinasztia fővárosában, 

Pāṭaliputrában egy Candragupta Maurya nevű parvenü vette át a 

hatalmat. A hagyomány szerint felemelkedését egy Cāṇakya vagy 
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Kauṭilya nevű zseniális tanácsadó segítette, akinek az Arthaśāstra – 

az ókori indiai királytükör – szerzőségét tulajdonítják. A Mudrā-

rākṣasában is e két személy játssza a központi szerepet, kiegészítve 

egy harmadik kulcskarakterrel: Rākṣasa miniszterrel, akinek neve 

(„Ördög”) semmilyen független forrásban nem fordul elő. 

Rākṣasa a Nandák hűséges tanácsadója, akinek egy célja ma-

radt: bosszút állni megölt uraiért. E végből egy ifjú és ambiciózus 

barbár herceg, Malayaketu mellé szegődik, hogy az ő segítségével 

ostromolja meg Pāṭaliputrát és taszítsa le Candraguptát. Cāṇakya 

azonban minden tervét meghiúsítja természetellenes szerencséjé-

vel és ördögi agyafúrtságával. Hideg, érzelemmentes pragmatizmu-

sa éles kontrasztban áll a csupán nevében Ördög Rākṣasa emberi 

esendőségével. Csakhogy Cāṇakya végcélja nem az, hogy megsem-

misítse Rākṣasát, hanem hogy Candragupta mellé állítsa. Cāṇakya 

cselszövényei megrendítik a barbár Malayaketu Rākṣasába vetett 

bizalmát, és a magára maradt miniszter végül kegyetlenül egyszerű 

választás előtt találja magát: vagy hűséget esküszik Candra-

guptának, vagy felelősséget vállal a legjobb barátja kivégzéséért. 

A szerző 

A Mudrārākṣasa szerzőjéről alig tudni valamit: még a neve is bi-

zonytalan, szintúgy az apja és nagyapja neve is. Valószínűleg politi-

kailag aktív főnemesi család tagja volt, és a brāhmaṇikus vallás śaiva 

felekezetébe tartozott. Egyetlen fennmaradt műve a Mudrārākṣasa, 

bár további három – töredékes idézetekből és utalásokból ismert – 

drámának is a szerzője lehetett. Ezek egyike, a Devīcandragupta, a 

Gupta dinasztiabeli II. Candraguptát helyezi főszerepbe. Viśākha-

datta koráról két elterjedt hipotézis létezik. Az egyik szerint a 

Maukhari dinasztiához tartozó Avantivarman király kortársa volt a 
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7. század fordulója táján; a másik szerint a 4. század fordulójának 

Gupta udvarában élt II. Candragupta Vikramāditya uralkodása alatt. 

A disszertáció szerkezete 

Az első rész a drámáról és szerzőjéről rendelkezésre álló isme-

reteket foglalja össze, és a tanulmányozás hátteréül szolgáló tájé-

koztatást ad a szövegről, valamint annak kéziratairól, kiadásairól és 

kommentárjairól. 

A második rész vezérfonala a szerző kontextusba helyezése, el-

sősorban kor szempontjából. Szemügyre veszem a Viśākhadatta 

datálására eddig felsorakoztatott sok és sokféle elméletet, megvizs-

gálva, mennyiben erősíti vagy cáfolja ezeket a szöveg és más szöve-

gek tanúsága. Alaposan megvizsgálom a Mudrārākṣasa szövegében 

fellelhető nyomokat – például etnológiai, földrajzi és csillagászati 

adatokat. Külön elemzem a szemelvényekből ismert Devīcandragupta 

című darab datálását, valamint azt, hogy mennyire valószínű, hogy 

szerzője azonos a Mudrārākṣasa szerzőjével. 

A harmadik rész célja, hogy a Mudrārākṣasa történetét helyezze 

kontextusba a Candragupta trónra lépéséhez kötődő legendák soka-

ságának vizsgálatával. E részben kimutatom, hogy Viśākhadatta a 

történelmi legendahagyomány egy konkrét ágának ismeretét várta 

el közönségétől – méghozzá egy olyan ágét, amely egyetlen ma is-

mert változattal sem egyezik teljesen –, és megpróbálom azonosíta-

ni ezt az elveszett hagyományt. 

A negyedik rész témája a szűkebb genette-i értelemben vett 

intertextualitás: az allúziók és idézetek. Megvizsgálom a Mudrā-

rākṣasa és a szanszkrit irodalom más művei között fennálló kiemel-

kedőbb szövegbeli párhuzamokat. Elemzem Viśākhadatta utalásait 

az arthaśāstra-irodalomra, továbbá szemügyre veszem a Mudrā-
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rākṣasa azon verseit, amelyek bekerültek a későbbi szanszkrit költé-

szeti antológiákba. A rész a textuális kapcsolatok egy másik szintjé-

nek, a preferált versmértékek megoszlásában található hasonlósá-

goknak rövid elemzésével zárul. 

Az ötödik rész összefoglalja a szövegek más szövegek alkotta 

környezetben való életével kapcsolatban tett megállapításaimat, 

majd Viśākhadatta datálásának kérdésére visszatérve felvázol két 

lehetséges új teóriát, amelyeket további kutatásra méltónak tartok. 

A mellékletek között megtalálható a Mudrārākṣasa történeté-

nek összefoglalása; a dráma verseinek mutatója, feltüntetve a vers-

mértékeket és a mű két fő kiadásában használt számozást; a darab 

szereplőinek és a benne említett személyeknek a listája; valamint az 

elsődleges és másodlagos forrásokat ismertető bibliográfia. 

Eredmények 

Az elveszett szövegelőzmény 

Disszertációm konkrét példákon mutatja be, hogy a Mudrā-

rākṣasa a létrejötte óta eltelt idő java részében élő, szervesen fejlődő 

szövegként létezett, amelynek gyökerei visszanyúlnak a régmúlt 

szövegeibe, hajtásai pedig váratlanul is elő-előtörnek az irodalom-

történet folyamán. Az alapjául szolgáló (legendás) történelmi ha-

gyomány korai képviselői – így a purāṇák, a Nagy Sándor életét 

megörökítő görög és római históriák, valamint a Mahāvaṃsa nevű 

buddhista krónika – e narratívának olyan magját őrzik, amely talán 

még közel áll a valós történelemhez. Azonban a legenda későbbi 

változatai – jelesül a buddhista és a dzsaina kommentárirodalom 

beszámolói – szemlátomást a Nanda királyról és minisztereiről szó-

ló mesék befolyása alá kerültek. A még későbbi történetek – a 
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dzsaina és világi meseirodalomban – pedig feltehetőleg egy újabb, 

ugyanezen Nanda-meseciklussal való keresztbeporzás eredményei. 

A hagyomány egy másik ágában – a Mudrārākṣasa meta-

textusaiban és hypertextusaiban – ugyanakkor következetesen 

megtalálhatóak olyan információk, amelyek a független hagyomá-

nyoknak ellentmondanak, viszont a Mudrārākṣasából sem vezethe-

tőek le. Ez arra utal, hogy egy fontos szöveg – amelyre mind a 

Mudrārākṣasa, mind az ahhoz kapcsolt hagyomány hagyatkozott – 

eltűnt a szemünk elől. A független hagyomány elbeszélésének elté-

rő voltát talán az okozza, hogy az elveszett hipotextus nem a mese-, 

hanem a drámairodalom képviselője volt, vagyis hogy a Mudrārā-

kṣasa tulajdonképpen egyfajta folytatása egy mára elveszett 

szanszkrit drámának, talán Bhīma Pratijñācāṇakya című művének. A 

harmadik rész végén rekonstruálom, hogy a Candragupta-legenda 

milyen formában jelenhetett meg ebben a feltételezett szövegben. 

Intertextuális kapcsolatok 

A Mudrārākṣasa korábbi szövegekhez való kapcsolódása abban 

is megnyilvánul, hogy Viśākhadatta utal régebbi irodalmi művekre 

– így a Mṛcchakaṭikára és Kālidāsa Raghuvaṃśájára; több későbbi mű 

pedig hasonlóképpen utal a Mudrārākṣasára. A szanszkrit költészeti 

antológiák is megőriztek több, a drámából származó verset, doku-

mentálva, hogy a premodern befogadók nagyra értékelték Viśākha-

datta művét. A kompilált versek szerzőkhöz társításából megálla-

pítható, hogy míg az aforizmákat, még ha költői formában kerültek 

is kifejezésre, szabadon kölcsönözték egymástól a szanszkrit írók, 

addig a lírai, elsősorban esztétikai okokból nagyra értékelt verseket 

szigorúan eredeti szerzőjük tulajdonának tekintették. 
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Szubtextusok 

A Mudrārākṣasát korábbi befogadói nemcsak színdarabként, 

hanem a politika/pragmatika (nīti) „álcázott tankönyveként” is 

értékelték: Bhoja Śṛṅgāraprakāśája (11. sz.) például kāvyaśāstrának, 

„szakkönyvszámba menő költeménynek” nevezi, Miśra Vaṭeśvara 

kiadatlan kommentárja (valószínűleg 14. sz.) pedig azzal kecsegtet, 

hogy feltöri a pecsétet „A Pecsét [és Rākṣasa]” rejtett politikai üze-

netén. 

A darab politikai témája más szinten arra is alkalmas volt, 

hogy a későbbi korok közönségei személyesen viszonyulni tudjanak 

a benne megjelenített eseményekhez. E nézők vagy olvasók azt a 

megnyugtató üzenetet kaphatták a Mudrārākṣasától, hogy a felsőbb 

gondviselés még kaotikus időkben is gondoskodik a stabilitásról. 

Bár a dráma a Maurya-kori történelem forrásaként csak fokozott 

körültekintéssel használható, abban szinte bizonyosak lehetünk, 

hogy a szerző saját korának eseményei tükröződnek benne. 

Alternatív datálás 

A Viśākhadatta koráról alkotott elméletek elemzéséből azt vo-

nom le, hogy a bizonyítékok elégtelenek a biztos datáláshoz. Ennek 

valószínű oka az, hogy az első évezredi indiai történelemről való 

tudásunk túl szórványos, semhogy a darabban kínált nyomravezető 

jeleknek hasznát vehetnénk. A fehér foltok azonban ritkábbak és 

kisebbek ma, mint nyolcvan évvel ezelőtt, amikor a Viśākhadatta 

datálásáról folytatott vita lendületét vesztette. 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kellő megalapozott-

sággal kijelenthetjük, hogy Viśākhadatta a 4. század elejénél nem 

korábban, és a 7. század végénél nem később élt. Az e periódusban a 

szerző lehetséges patrónusaként felvetett két uralkodó – a 
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Maukhari Avantivarman és a Gupta II. Candragupta – egyike sem 

számottevően valószínűbb a másiknál. A 4. század elejére való datá-

lás ellen több közvetett bizonyíték is szól; a Viśākhadattát Avanti-

varman udvarába helyező teóriának viszont az alappillérét 

(Avantivarman nevének a Mudrārākṣasa záró versében való megem-

lítését) teszi kétségessé a kézirati források vizsgálata. 

Disszertációm végén két új elméletet bocsátok a tudományos 

közösség elé. Az egyik szerint Viśākhadatta patrónusa Skandagupta 

(~456–467) volt, aki a Mudrārākṣasa eseményeihez hasonló módon 

jutott hatalomra: Kumāragupta törvénytelen fia volt, aki valószínű-

leg II. Pravarasena Vākāṭaka uralkodóval szövetkezett, hogy hábo-

rúval szerezze meg a pāṭaliputrai trónt. A hipotézist alátámasztja 

több közvetett bizonyíték is, legfőképpen Rākṣasa miniszter meg-

hökkentő neve, amely utalás lehet Skandagupta riválisára, Ghaṭot-

kacaguptára – aki az indiai történelem kiemelkedő alakjai között 

csaknem  egyedülálló módon egy rākṣasa démonról kapta a nevét. 

Alternatív lehetőségként szerzőnket a kora 6. századi 

mandasori Aulikara udvarhoz lehetne kötni. Egy innen származó 

oszlopfelirat kiemelkedő hasonlóságot mutat a Mudrārākṣasa né-

hány verséhez, emellett Yaśodharman Viṣṇuvardhana uralkodót a 

heftalita hunok elleni évszázados küzdelem utáni döntő győzelem 

kulcsemberének tartják, márpedig könnyen lehet, hogy a Mudrā-

rākṣasa erre a küzdelemre utal. Epigráfiai adatok tanúskodnak arról, 

hogy ehhez az uralkodóházhoz örökletes rangú főtanácsosok kötőd-

tek. E nagyhatalmú miniszterdinasztia tagjai adhatták a Mudrā-

rākṣasa vetélkedő minisztereinek előképét, és az is elképzelhető, 

hogy Viśākhadatta maga is e család egy mellékágához tartozott. 

Végezetül a két fenti elmélet össze is vonható. Ha feltételez-

zük, hogy a Mudrārākṣasa hipotextusa egy Candragupta hatalomát-

vételét Skandagupta tényleges trónharcának alapján bemutató 
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színdarab volt, akkor e darabban a Nanda-dinasztia velejéig rom-

lott, a legyőzött Rākṣasa miniszter pedig szó szerint ördögi alak 

lehetett. Viśākhadatta e forgatókönyv szerint az Aulikara udvarban 

élt, ahol talán szintén lezajlott egy trónviszály, amelyben két nagy-

hatalmú miniszter két riválist támogatott. Viśākhadatta, e minisz-

terek közeli rokona, feltehetően a vesztes oldal mellett kötelezte el 

magát, de a trónharc eldőlte után amnesztiában részesedett. Mind 

ő, mind udvaronc célközönsége jól ismerhette a Skandagupta idején 

keletkezett hipotetikus drámát, és ennek folytatásaként írhatta meg 

Viśākhadatta a Mudrārākṣasát, a történetet oly módon csavarintva 

meg, hogy a gonosznak ismert Rākṣasa végül eszményi miniszter-

nek bizonyul. Ezzel egy csapásra helyezhette kedvező megvilágítás-

ba kegyvesztett rokonát és nyerhette meg a maga számára is a dia-

dalmas új király kegyét. 
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