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Az értekezés témája és célja 

A disszertáció témája a 18. századi mongol II. Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i-rdo-rje (1717-1786) 

doxográfiai (grub-mtha') művén keresztül vizsgálni a Mahayana buddhizmus Csak-tudat (Citta-matra, 

Vijvana-vāda, Vijvapti-matra, Sems-tsam-pa) bölcseleti iskolájának téziseit. A tudományos világ ez 

eddig igen kevés figyelmet fordított a szövegrész elemzésére, fordítására és értelmezésére, noha Rol-

pa’i rdo-rje doxográfiai művéről számos publikáció napvilágot már látott, melyek inkább a 

Madhyamaka (Középút tana) teóriákat vizsgálják, és adnak részleges fordításokat arra vonatkozólag. 

Ez nyilván annak is köszönhető, hogy a tibeti-mongol kultúrkörben kevés figyelmet fordítanak a Csak-

tudat bölcseletre, és ennek történeti okai is vannak. Ennélfogva, a doxográfiai (grub-mtha’) szövegek 

hierarchikus elrendezésében nem a legmagasabbra értékelt bölcseletnek számít ez az irányzat, és 

számos kritika éri az szanszkrit nyelvből fordított kanonikus értekezések és a tibeti szerzőségű 

értekezések felöl. Rol-pa’i rdo-rje műve ennek ellenére igen nagy részletességgel mutatja be ezt az 

irányzatot, lényegi kritika nélkül, ezért érdemi forrásként is használható a Csak-tudat irányzat 

előítéletektől menetes tanulmányozásához, és a tibeti doxográfiai (grub-mtha’) műfaj kutatásához. 

Éppen ezért dolgozatom fő célja a tibeti-mongol buddhista közegben jelentős Dge-lugs-pa szerzetes-

tudós doxográfiai műve Csak-tudat irányzattal foglalkozó részének elemezése és részleges fordítása, és 

részben Rol-pa’i rdo-rje Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas doxográfiai témakörének vizsgálata és 

elemzése a további kutatások előremozdítás érdekében. 

A disszertáció alaptézise: a 18. századi mongol Lcang-skya khutuktu Rol-pa'i rdo-rje grub mtha' 

műfajú műve Citta-mātra fejezetének ontológiai és ismeretelméleti alapokkal (gzhi) foglalkozó 

alfejezetének exegézise és fordítása, és altézis: a Citta-mātra tibeti osztályozása egy doxográfiai 

szöveg alapján  

 

Az értekezés tartalma és szerkezet 

Az értekezés téziseket meghatározó Bevezetése után nyolc részből áll. Az (2.) fejezetben Lcang-skya 

Rol-pa’i rdo-rje életével és munkásságával kapcsolatos eddigi szakirodalom adatai alapján vázolom fel 

az (2.1.) Életrajzi bevezetést, és magát a konkrét (2.2.) életrajzot. Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i rdo-rje 

életrajzával és tevékenységével kapcsolatos számos forrást, életrajzi és történeti művet elemzek egy 

nagyobb lélegzetvételű szakaszban, bizonyítva ezzel a mongol-tibeti-mandzsu-kínai  kultúrkörökben 

politikai, másrészt vallási téren is betöltött interkulturális szerepét. Röviden utalok a (2.3.) Lcang-skya 

kutuktuk inkarnációs láncolatára (előző megtestesüléseikre). Az életrajzi bevezetés után (2.4.) kitérek 

Rol-pa’i rdo-rje életművére, irodalmi munkásságára, és a mongol buddhista kánon kommentár 

részének fordításában betöltött jelentős szerepére térek ki ismételten szakirodalmi összegzések alapján. 

A II. Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i rdo-rje vezető alakja volt ennek a megvalósult törekvésnek, a 
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mandzsu Qing-dinasztia K’ien-lung császára, aki neki személyes tanítója volt, őt bízta meg a tibeti 

buddhista kánon kommentárirodalmának (Tangyur) mongol nyelvre való átültetésére szervezett tudós 

fordító és lektoráló társaság vezetésével. A fordítási munkálatok előtt összeállította a Dag-yig mkhas-

pa’i ’byung-gnas-t [Merged γarqu-yin orun neretü toγtaγaγsan dagyig], azaz a „Mongol-tibeti két 

nyelvet összehasonlító Tudás forrása című helyesírási szótár”-at, mongol címén Merged γarqu-yin 

orun neretü toγtaγaγsan dagyig [A bölcsesség forrása című kétnyelvű szótár] vagy röviden Merged 

γarqu-yin orun-t, a célból, hogy azt alapként és a tibeti-mongol szókincs tekintetében standardizációs 

forrásként használják a tibeti buddhista terminológia  mongol nyelvre való átültetéséhez.  

Ennek a szótárnak a szerkezetének, bevezetőjének ismertetésére külön fejezetet szánok (3.), részben 

Ruegg (1973) és Sárközi (2010) (Kara, Ligeti) kutatási hivatkozva, és egyéni kutatások alapján. 

Igyekszem kimutatni, hogy ennek az először tibeti nyelven elkészült majd mongol [Mongolian] 

nyelvre is lefordított szótárnak a fejezeti nem egyszerű szószedetek, hanem a helyüket önállóan is 

megálló magyarázatos értekezések. 

A dolgozat (4.) egyik nagy lélegzetvételű fejezete a tibeti grub-mtha’ (siddhanta, doxográfiai 

irodalommal foglalkozik. Ez az irodalmi műfaj rokonságba hozható a Tantörténetek (chos-’byung) 

műfajával, és az értelmezés szerint egy indiai eredetű és Tibetben kialakított bölcseleti műfaj, mely 

hierarchikus sorrendbe helyezett rendszerezett filozófiai tételek bemutatását tűzi ki céljául. Ebbe a 

műfajba tartozó művek sajátossága: bemutatni az indiai és tibeti vallási-filozófiai rendszereket. A 

műfaj történeti (4.1.) ismertetése után, melyben a legjellemzőbb műveket sorolom fel a szakirodalomi 

(Mimaki, Tulku Thondup Rinpoche, Fehér Judit, Terjék) hivatkozásokkal, a grub-mtha’  művek 

tipológiáját is megadom (4.2.) négy alapvető csoportot ismertetve a műfajon belül, úgymint: (1) Csak a 

négy buddhista bölcseleti irányzat tantételeit bemutatót művek (2) A nem-buddhista kívülálló indiai 

rendszereket és a négy buddhista bölcseleti irányzatot bemutató doxográfiai szövegek (3) Egyes tibeti 

rendek saját téziseit bemutató munkák és (4) Az indiai nem-buddhista irányzatok  és a buddhista 

irányzatokon túl más vallásokat is bemutató grub-mtha' művek.  

A tipológiai ismertetéshez a korábbi, doxográfiai művekre vonatkozó eredeti források alapján végzett 

kutatásaimra és a szakirodalom (Hopkins, Cozort, Klein, Mimaki, Gunether, Ruegg) eredményeire 

támaszkodom. Ebben a fejezetben több grub-mtha’ művet vetek egybe és tipizálom őket az általam 

meghatározott négy típusnak megfelelően. 

A grub-mtha’ (doxográfia) műfaj  kutatásának az ismertetése (4.3.) részben a nyugati szakirodalomi 

kutatások publikációinak, és részben az eredeti nyelvű források vizsgálatának az eredménye. Az 

eredeti források a legtöbb aspektusban egymással megegyezőek, szinte egy bevett mintát követnek. A 

későbbiekben ennek a fényében Rol-pa’i rdo-rje grub-mtha’ munkája nem tűnik olyan 

egyszerűsítőnek, mint a legtöbb ebbe a műfajba tartozó szöveg, annak ellenére, hogy a Dge-lugs-pa 

rend téziseit osztotta. 
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A (5.) Dag-yig-mkhas-pa’i ’byung gnas grub-mtha’ (siddhānta), azaz doxográfia témaköre [mongol 

címmel: Taγalal-un ayimaγ] fejezetének feldolgozásával és fordításával kapcsolatban nagyon kevés 

szakmunka látott eddig napvilágot, Pubaev-Dandarov 1968 orosz nyelvű publikációja a Paramita és 

Madhyamaka fejezeteket ismerteti és fordítja le. A szakirodalom nem foglalkozott eddigiekben a grub-

mtha’ fejezettel. Ebben a fejezetben ez a hiányosságot igyekszem pótolni. A fejezet és a fejezetben 

megjelentetett fordítás szempontjából újszerű az alapszöveg más forrásokkal való összehasonlítási 

kísérlete, mint Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma Shel-gyi me-long című műve néhány 

passzusával való összehasonlítás, majd magának Rol-pa’i rdo-rjé-nek a dolgozat alapjául szolgáló 

grub-mtha’ művével való összehasonlítás. Maga a Dag-yig ide vonatkozó fejezete nem teljes 

mértékben ugyanazt az osztályozási szempontokat tartalmazza, mint ugyanannak a szerzőnek a grub-

mtha’ műve. A különféle bölcseleti irányzatok felosztása eltérhet az egyes művekben, viszont érdekes 

felvetésre ad alkalmat, hogy ugyanazon szerző két művében mi okból van más-más osztályozás? 

A dolgozat lényegi részében (6.) a Csak-tudat (Citta-matra, Sems-tsam-pa) irányzat történetére (6.1.) 

irányul a figyelem, és kizárólag az indo-tibeti hagyományra koncentrálva ismertetem a legfontosabb 

kanonikus műveket, és mind emellett a velük kapcsolatos kutatásokat. Itt (6.2.) a Csak-tudat iskola 

tibeti megítélése alfejeztben számos szakirodalmi forrás felhasználást nyert (Bluementhal, Wangchuk, 

Yoshimizu), és számos polemizáló tibeti forrásra is hivatkozom. Nagyon rövid szakasz a Csak-tudat 

alirányzatokra osztályozásával foglalkozó fejezet (6.3), hiszen egy későbbi szakaszban részletesebben 

foglalkozom a tibeti osztályozással Rol-pa’i rdro-rje feldolgozott művén keresztül. A Csak-tudat  

teóriáinak bevezető részei után egy elég nagy terjedelmű részben az irányzat elméleteivel (6.4) 

foglalkozom. Ebben a tekintetben a legfontosabb tanítások ismertetésére több szakirodalmi forrást 

találunk (Wood, Nakamura, Anacker, Verdu, Brown, Garfield, Suzuki, Williams, Scmithausen), de 

részben a tibeti buddhista kánon szövegeinek az ismerete is segítséget nyújthat, hiszen a Csak-tudat 

irányzat legfontosabb szövegeinek a fordítása megtalálható benne. Ez a fejezet olyan alapproblémákat 

feszeget, mint „a tudat mindent betöltő valósága”, az „egyetemes tudat”, a „három jellemvonás”, az 

„üresség” sajátos, és erre az irányzatra vonatkozó elmélete. 

Ezután dolgozat alapszövegeként szolgáló fejezet tartalmi ismertetését (7.) és elemzésével 

végeztem el. Az elemzett és fordított szövegrész két nagy egységre tagolódik: a megismerés tárgyai 

(shes-bya yul) (7.2.1.) és a megismerő tudatok (shes-byed blo) (7.2.2.) vonatkozó szövegrész 

exegézise. Azaz a tapasztalati világ tárgyainak és a tapasztaló tudatfajták osztályozásának megfelelően. 

Az első tulajdonképpen a Csak-tudat ontológiájának is nevezhető, míg a második a Csak-tudat 

ismeretelméletével, és pszichológiájának lényegesebb kérdéseivel foglalkozik. A megismerés tárgyai 

esetén (shes-bya yul) a két igazság (bden-pa gnyis): a konvencionális, vagy tulajdonított (kun-rdzob) és 

a végső (don-dam-pa) meghatározása, a három természet (mtshan-nyid-gsum), vagy jellemvonás 

meghatározása, és az "egyéb mellékes dolgok" meghatározása következik. "Az egyéb mellékes 

dolgok" meghatározásánál szó esik az önmagában-fennálló szubsztanciális létezés (v. létező) 
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milyenségéről, a szubsztanciális létező (rdzas-yod) és a tulajdonított létező (btags-yod) közötti 

különbség meghatározásáról, valamint az 'önmagában-fennálló szubsztanciálisan létező személyiség' 

tagadásáról, így ez utóbbi téma átvezető az ismeretelméleti részhez. A szöveg magyarázatához 

segítségül lehetett hívni az indo-tibeti ismeretelmélet (pramana, tshad-ma) és az ebből deriválódott 

résztudomány, a blo-rig (tudat és megismerés) téziseit és szövegeit. A tibeti nyelvű szöveg sajátossága, 

hogy az idézéseknél sem fontos forráshelyet nem ad, és az idézett szöveg címét is sokszor érthetetlenre 

rövidíti le. Ezt a nehézséget feloldhatjuk a kanonikus irodalommal kapcsolatos katalógusok 

használatával és modern elektronikus szótárak alkalmazásával. Külön alfejezetet szánok (7.2.4.) Rol-

pa’i rdo-rje szempontjai alapján a Csak-tudat irányzat aliskolákra való osztályozására. Ezek a 

szempontok: 1. szövegkövetés szempontja 2. a tudatkategóriák száma 3. a megismerés módja: a tudat 

hogyan képezi le, ill. hogyan tapasztalja a tárgyat 

A szövegforrás fordítása (8.) a Gzhi'i rnam-par bzhag-bstan – Az alapnézetek bemutatása, több szöveg 

összehasonlításával készült, de alapvetően Rol-pa’i rdo-rje összes munkája (gsung-’bum) pekingi 

szövegkiadása volt a fordítás alapja. A fejezet felosztások pontosításában segítséget nyújtottak a 

modern (Peking, Taipei) szövegkiadások is, ezek lényegileg nem térnek el az eredeti tibeti könyv-

formában kiadott szövegváltozattól. A fordítás nehézségét adta, hogy ez egy 18. századi munka és sok 

esetben más nyelvezetet használ, mint a klasszikus tibeti értekezések, ezek közül a logikai értekezések  

bizonyító szintaxisára jellemző hármas elvet (a bizonyítandó tárgy felvetése, a róla szóló állítás és a 

bizonyító érvelés). Az „alapnézetek” bemutatása egyfajta ontológiát és ismeretelméletet ad a Csak-

tudat iskola szempontjából egy Dge-lugs-pa tudós interpretációjának megfelelően. A fordításhoz 

elengedhetetlen volt a doxográfiai (grub-mtha’) irodalom tibeti forrásainak előzetes tanulmányozása 

(Dkon-chog ’jigs-med dbang-po, Thu’u-bkan blo-bzang chos-kyi nyi-ma, Sera Rje-btsun, Sa-skya 

Pandita, Kong-sprul Blo-gros mtha’-yas, Tshul-krims rgya-mtsho, ’Jam-dbyangs bzhad-pa’i rdo-rje, 

Dbus-pa blo-gsal) és a szakirodalom (Hopkins, Cozort, Newman, Klein, Mimaki, Lopez, Fehér Judit 

több műve, Kőrösi Csoma Sándor, Terjék József, Jackson, Carstens, Newland, Dutt, Lhundub Sopa, 

Mittal, Guenther) eredményeinek összegzése. Emellett kanonikus tibeti szentszövegeket  is elemeztem, 

mint a Laokavatara-sutra, Tathagatagarbha-sutra és a Csak-tudat alapműveként ismert 

Samdhimirmocana-sutra. A szöveg értelmezésében segítségemre volt még Dka-ba Dpal-brtsegs Chos-

kyi rnam-grangs (Dharma-paryaya) című szövege. A szótárak közül Hopkins, Tsepak Rigzin és Terjék 

József elektronikus szótárai voltak segítségemre. 

A Bibliográfia (10.) az általam felhasznált részletes irodalomjegyzéket közli A Mellékletek (11.) 

részben a tibeti szöveg átírását adom közre. 
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Az értekezés forrásai 

Az értekezés elsősorban a mongol nemzetiségű, tibeti nyelven író Rol-pa’i rdo-rje felhasznált 

doxográfiai művének alapján próbál összefoglalást adni a „Csak-tudat” irányzat téziseiről, az eredeti 

pekingi szövegkiadást alapul véve. A tibeti szöveg először Pekingben került kinyomtatásra, fontossága 

miatt az 1980-as évek óta több modern kiadásban is napvilágot látott. Dolgozatomban hasonló 

tartalmú, tibeti nyelvű grub-mtha’ értekezéseket is felhasználtam, segítendő az alapszöveg megértését, 

elemzését és későbbi egyértelmű fordítását. 

 

A kutatás eredményeinek összegzése 

 Számos szakirodalmi hivatkozás és tibeti szövegforrás felhasználásával vettem elemzés alá a Csak-

tudat irányzat téziseit, összehasonlítva más ebben a műfajban írt értekezésekkel Rol-pa’i rdo-rje 

doxográfiai művét. A dolgozat egy szempontból továbblépést jelenthet a tibeti-mongol  buddhizmus 

tanulmányozásához, más szempontból jelentős előrelépést mutathat az indo-tibeti bölcseleti iskolák 

téziseinek kutatása terén, tekintve a szövegforrás összetett, de mégis sok esetben lényegre törő és 

eddig ismeretlen aspektusaira. A Csak-tudat irányzat egy, a tudományos világ előtt még nem 

ismertetett szövegének elemzése és ismertetésére vállalkoztam a dolgoztomban. 


