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Az értekezés témája és célja 

 

A tibeti és mongol népi vallásossággal foglalkozó tudományos érdeklıdés hosszú évtizedeken 

keresztül alig tulajdonított jelentıséget a szinte mindenütt látható imazászlóknak (rlung rta) 

és hátterüknek. Ez nyilván annak is köszönhetı, hogy a különbözı múzeumokban található 

tibeti és mongol győjteményekben, valamint a nagy magángyőjteményekben – lévén nem a 

szépmővészet körébe tartozó mőtárgyak – mindmáig alig találhatók imazászlók, bármennyire 

is meghatározó jelentıségük van a tibeti vallásosságban. Másfelıl a nyugati 

szakkönyvtárakban, köz- és magángyőjteményekben sokáig nem, vagy alig bukkant fel az 

imazászlókkal kapcsolatos szertartásokra vonatkozó szöveg, s ez a tény értelmezésük 

szempontjából is meghatározó. Éppen ezért az értekezés egyik fı célja az volt, hogy – 

amennyire lehetséges – összegyőjtse és rendszerezze az imazászlóra vonatkozó, 

Magyarországon fellelhetı és hozzáférhetı tibeti szövegeket, meghatározza fı 

jellegzetességeiket és bemutassa hátterüket. 

 

2. Az értekezés tartalma és szerkezete 

 

Az értekezés hat részbıl áll. A Bevezetés (1.) elsısorban a témával kapcsolatos eddigi 

szakirodalom tényeit és az imazászlókra vonatkozó tibeti szövegeknek a különbözı 

szakkönyvtárakban elfoglalt helyét összegzi. Külön fejezet elemzi az imazászló jellegét és 

szerepkörét, különbözı fajtáit és használatának módját, elsısorban tibeti forrásokra 

támaszkodva (1.1.). Ide tartoznak a különbözı tibeti értelmezı szótárak és a nagyobb nyugati 

szótárak meghatározásai, valamint annak az általam ismert egyetlen olyan tibeti szövegnek 

(Namkhai Norbu) is a teljes fordítása és elemzése, mely egyedülálló módon, elsısorban 

gyakorlati szempontból határozza meg az imazászló szerepkörét. Mivel – mint az a következı 

fejezetekbıl is kiderül – az imazászló tibeti megfelelıjének, a „szél-paripa” (rlung rta) 



fogalmának többféle értelme van, ezért a továbbiakban elsısorban a tibeti kifejezést 

használtam az „imazászló” vagy a „szél-paripa” helyett. 

Nem könnyő feladat összefoglalni a rlung rta eredetére vonatkozó elméleteket, ahol 

három, egymástól alapvetıen különbözı nézet ütközik egymással (1.2.). Rolf A. Stein azon 

véleményével szemben, hogy a rlung rta elıképe az „életenergia” (sz.: prāna) mőködésére 

vezethetı vissza, a tibeti nézıpontok (Namkhai Norbu, Samten Karmay) – noha különböznek 

egymástól – a kínai eredető tibeti asztrológia (nag rtsis) által meghatározott háttérre, helyezik 

a hangsúlyt. Ugyancsak kényes kérdés a rlung rta és a buddhizmus elıtti tibeti vallás, a bon 

kapcsolata (1.2.1.), mivel errıl jelenleg csak kevés adat áll rendelkezésre. Külön fejezetet 

kapott a rlung rta mongol megfelelıjével (m.: kei mori, halha m.: xiimori) való összevetés 

(1.2.2.), mivel több felvetés is azt indokolja, hogy háttere helyenként különbözik a tibeti 

nézıponttól. Kiemelt jelentıségére az is utal, hogy a „szél-paripa” a mai mongol állam 

címerállata lett (1.2.2.1.). 

Az imazászlón látható ábrázolások bemutatása során, tibeti szövegek alapján 

részletesen elemeztem a zászló négy sarkában látható állatfigurákat, azaz a rlung rta 

istenségeit (1.3.). Szerepkörük minden bizonnyal a korai kínai univerzum-ábrázolásokra, a 

négy égtájat megtestesítı állatokra vezethetı vissza, bár tibeti hatásra esetenként fel is 

cserélıdtek. Ugyanitt mutattam be a közepén elhelyezkedı paripára vonatkozó tibeti 

meghatározásokat is. 

Az imazászlóval kapcsolatos szövegeket nem lehet értelmezni az alapvetı asztrológiai 

egységek ismerete nélkül (1.4.), melyek közé maga a rlung rta fogalma is tartozik; az 

asztrológiai kalkulációk révén határozzák meg többek között az imazászló színét. Ugyancsak 

nélkülözhetetlen volt az általánosan használt asztrológiai amulett (srid pa ho) és a hozzá 

tartozó „pecsétek” (phyag rgya) részletes elemzése (1.4.1., 1.4.1.1.), mivel ezek elemei külön-

külön és együttesen is megjelennek bizonyos típusú imazászlókon. 

A dolgozat második része az imazászlók különbözı típusait próbálja bemutatni. Bár 

számtalan változatuk létezik, egy olyan vizuális tipológiát próbáltam felállítani, mely öt 

alaptípusra lebontva mutatja be a különbözı variációkat (2.). Ezeket a rajtuk olvasható 

szövegek alapján is megpróbáltam elemezni (2.1). Összetett jellege miatt külön fejezetet 

kapott az öt, állandónak tekinthetı részbıl álló imazászló (2.2.), s a fent említett srid pa ho-

hoz hasonló jellegő imazászló, melyeknek szövegeit ugyancsak lefordítottam (2.3.). 

Az értekezés leghangsúlyosabb egysége a harmadik rész, melyben a rlung rta-val 

kapcsolatos szertartások különbözı típusai kaptak helyet. Szövegüket – amennyiben ez 

lehetséges volt – szerkezetükre bontva elemeztem, s lefordítottam legfontosabbnak tekinthetı 



részleteket. A leggyakoribb rituálé mindenképpen a füstáldozat (bsang), melynek négy 

különbözı típusát is feldolgoztam (3.1.1–3.1.4.), illetve összegyőjtöttem az erre vonatkozó 

kisebb szövegeket. Hasonló módon fontos szerepet kaphatott az „imazászló rúdjának 

kitőzésével” (rlung rta’i ka ‘dzugs) kapcsolatos szertartás, melynek csak egy változatát 

sikerült megkapnom (3.2.), valamint a fonál-kereszttel jelölt váltság-áldozat (mdos) 

szertartása (3.3.). Ez utóbbinak sikerült beazonosítanom alapszövegét is, s a két szöveg 

egymáshoz viszonyított elemzése külön fejezetrészt kapott (3.3.1.). Mindkét szövegben 

szerepel a rlung rta „eredet-mítosza” is (3.3.2.), melyrıl sikerült megállapítani, hogy 

valójában egy, a 17. század második felében összeállított híres asztrológiai mőbıl (Vaidūrya 

dkar po) való részlet. Mivel az asztrológiai kategóriákat összefoglaló teknıs mítosza itt 

alapvetı szerepet kapott, ezért feldolgoztam a vele kapcsolatos, általam elérhetı tibeti 

forrásokat is (3.3.3). Ugyancsak külön fejezet a rlung rta istenségeinek körében legfontosabb 

szerepet betöltı, teknısön ülı kínai eredető istenség, Kong rtse (3.3.4.) bemutatása, akinek a 

bon hagyományban is fontos szerep jutott. 

Feltehetıen ritka szövegtípus a rlung rta-val kapcsolatos gyógyító (bcos thabs) 

szertartás (3.4) és élet-váltság (tshe thar) áldozat (3.5), melyekbıl csak egy-egy példányt 

sikerült összegyőjtenem. Ugyanakkor több győjteményben is elıfordul az italáldozat (gser 

skyems) (3.6) és a felszentelés (rab gnas) szertartása (3.7.). Ez utóbbiból két szöveget is 

elemeztem. 

Az értekezés másik, kiemelt fontosságú része az egyes szertartásokhoz kapcsolódó 

képanyag. Mindazonáltal ezek csak egyes elemekben kapcsolódnak az imazászló-

ábrázolásokhoz, egészükben azonban a szertartások kapcsán létrehozott, önálló képtípusoknak 

tekintendık, melyeknek két fajtáját különböztettem meg. Az elsı csoportba azokat soroltam, 

amelyek közvetlenül a rlung rta váltság-áldozatának (mdos) ábrázolásához sorolhatók (4.1.), s 

a képek rendszerét a szövegbıl vett példákkal illusztráltam. A második alapvetı képtípus, a 

„ rlung rta erıdítménye” ugyan köthetı az általam ismertetett, a „rlung rta rúdjának 

kitőzésével” kapcsolatos szövegek típusához (ld. 4.2.), ám az összegyőjtött anyag ismeretében 

csak egyetlen esetben tudtam az egyik képet egy adott szöveggel azonosítani (4.2.1.). Ez 

annak is betudható, hogy bár a többi kép alapelemei megfelelnek egymásnak, mégis 

mindegyik különbözı struktúrát alkot, ezért azt feltételezem, hogy egy alapminta után (erre 

példa is található a dolgozatban) mindig egy adott szertartáshoz készíthették az itt elemzett 

képek sorozatát. 

Az általam összegyőjtött szövegek átírását az értekezés végén található Függelékben 

(5.) adom közre; ennek folytán a fordítások összevethetık az eredeti szövegekkel. 



Mindazonáltal az átírások maguk is „értelmezik” az adott szöveget, amennyiben a 

szertartások megfelelı részei elkülönülnek egymástól. Mivel az egyes szövegek számos 

helyesírási hibát, elírást tartalmaztak, ezeket mindig korrigálni próbáltam az értelmezı 

olvasat, illetve amennyiben ez lehetséges volt, a fellelhetı szövegváltozatok alapján. 

 

3. Az értekezés forrásai 

 

Munkámat nagyban segítette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti 

Győjteményének közelmúltban rendszerezett tibeti szövegei között több ilyen jellegő, 

Mongóliából származó mő is található; ezek adták a 3. rész alapját, s ezeket egészítettem ki a 

különbözı magyar és külföldi magángyőjteményekben található szövegekkel, valamint újabb 

szövegtípusokkal. Mivel az utóbbi győjteményekben számos olyan, eddig még nem publikált, 

vagy helytelenül meghatározott képtípust is találtam, melyek ezekhez a szövegekhez 

tartoznak hozzá, ezért az értekezést kiegészítettem az általam összegyőjtött és ismert képek 

feldolgozásával és magyarázatával. 

 

4. A kutatási eredmények összegzése 

 

Az értekezés elsısorban tibeti források alapján próbálja meg összefoglalni az imazászló 

gyakorlatával, eredetével és egyéb vonatkozásaival kapcsolatos tudnivalókat, s az 

ábrázolásokon található egyes részleteket. Az általam győjtött, illetve publikált (Badral, 2003) 

anyag alapján az értekezés meghatározza az imazászló alapvetı típusait, s közli az egyes 

típusokon található szövegek fordítását is. Közöttük külön eredménynek számít a srid pa ho 

és a rlung rta egyesítésébıl létrejött imazászló azonosítása és szövegeinek közlése. 

Rendszerezi az imazászló különbözı rítusaival kapcsolatos szövegeket, azonosítja az 

egymásnak megfelelı szertartásokat, s kiemeli a legfontosabb, jellemzı részleteket. Végül 

bemutatja és elemzi az imazászló rítusaival kapcsolatos, különlegesen ritka, eddig nem 

publikált képtípusokat. A Függelék tartalmazza az értekezésben feldolgozott szövegek 

átírását, a Bibliográfia pedig közli az általam összegyőjtött tibeti szövegek adatait, és 

rendszerezésüket. 
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