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1. Az értekezés tárgya, célja 

 

Mióta világ a világ, az embereket mindig érdekelte az őket körülvevő világ felépítése, illetve 

az abban élő látható és láthatatlan lények sokasága. A mennyekről és az alvilágról szóló 

leírások már igen korán ismertek voltak Belső-Ázsiában is. Ezek sokszor hasonló 

motívumrendszert vonultatnak fel, néhol azonban jelentősen eltérnek egymástól. A helyi 

hiedelemvilág elképzeléseit jelentősen befolyásolja a tételes vallások megjelenése. Ez a 

folyamat zajlik le Tibetben és Mongóliában is, ahol a buddhizmus megjelenése átalakítja az 

addigi világképet, különböző mértékben magába olvasztva az ősi hiedelemvilág elemeit. 

A kutatás célja, hogy ennek a folyamatnak a nyelvi vonatkozásait vizsgálja a 

buddhista kozmológia szakszavainak körében. A forrásfeldolgozás középpontjában Wphags-

pa bla-ma, a nagy tudású tanító egyik legfontosabb alkotásának, az 1278-ban írt Shes-bya rab-

gsal [A tudnivalók megvilágítása] című munkája és annak mongol nyelvű fordítása, a 

Medegdekün-ibelgetey-e geyigülügči ner-e-tü šastir áll. Ez a mongolok első megtérése idején 

keletkezett kétnyelvű munka mind a mongol, mind a tibeti terminológia alakulásának 

megfigyeléséhez jó alapul szolgál. 

A mongol szakszavak nyelvi változásainak bemutatására olyan mongol szövegeket 

választottam, amelyek a mongolok második buddhista megtérése idején keletkeztek, azaz 

Wphags-pa bla-ma munkájának mongol változatához képest a nyelvállapot egy későbbi 

stádiumát mutatják. Az alapszöveghez időben legközelebb a 17. század végén készült 

Mahāvyutpatti kéziratos változata áll. Ezt követi Rol-pa’i rdo-rje, a többféle területen is 

jelentős tevékenységet folytató tudós-tanító 18. századi, rendkívül átfogó tibeti–mongol 

terminológiai szótára, a Dag-yig mkhas-pa’i wbyung-gnas / Merged γarqu-yin oron [A 

bölcsesség forrása], végül a 18. század derekán kiadott mongol Tandzsúr-ban található 

átdolgozott Mahāvyutpatti.  

A nyugati mongolista kutatók nem fektettek kiemelt hangsúlyt a terminológia 

vizsgálatára, ezen a területen nagy áttörést jelentett Sárközi Alice A Buddhist Terminological 

Dictionary. The Mongolian Mahāvyutpatti című kiadványa, amely elsőként dolgozza fel a 

mongol buddhista terminológia mértékadó alapművét. Az általános jellegű mongol szótárakat 

mindazonáltal haszonnal lehet forgatni, köztük az egyik legfontosabb Kowalewski három 

kötetes mongol–orosz–francia szótára, melyben számtalan hasznos buddhista szakszó 

található. Hasonlóan értékes ebben a témában Lessing mongol–angol szótára is, amely a 

függelékben közöl egy glosszáriumot az alapvető buddhista szakszavakkal.  
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A buddhizmus több hullámban érte el Mongóliát, melyek során egyre erősödött a 

Buddha tanítása iránti elkötelezettség. A folyamat hatására a mongolok szellemi műveltsége 

is sok szempontból átalakult, ezért az értekezés címében szereplő „mongol népek” kifejezés 

nem az ország különböző részein élő mongol népeket jelöli, hanem az idők folyamán változó, 

kulturális hatásokra átalakuló mongolságot. A buddhizmus elterjesztésében fontos szerepet 

játszott több tibeti rend, illetve a tibeti és mongol szerzetesek, kolostorok közötti szoros 

kapcsolat. Mérföldkövet jelentett a tibeti buddhista Kánon lefordítása mongolra, és az, hogy 

éppen a tibeti gyűjteményt vették alapul, egyértelműen jelzi, hogy Buddha tanai döntő 

mértékben a tibeti nyelv közvetítésével jutottak Mongóliába.  

Mivel a tibeti források ilyen fontos szerepet töltenek be egy-egy témakör kutatásában, 

ezért a mongol kozmológiai terminológia változásainak vizsgálatához érdemes figyelembe 

venni, ezzel összehasonlítani a tibeti szakszókincs alakulását is.  

A tibeti szakszavak bemutatásának középpontjában szintén Wphags-pa bla-ma műve 

áll, melynek eredeti, tibeti változata nagyjából 50 évvel korábban keletkezett, mint a mongol 

fordítás. A tibeti szakszókincset érintő változások megfigyeléséhez olyan későbbi forrásokat 

használtam, mint Rol-pa’i rdo-rje már említett szótárának tibeti része, valamint egy 19. 

századi kozmológiai leírást: az első fejezetet Kun-dga’ chos-legs Rgya-gar rum-yul-pa Sken-

dhas dris-lan [Az európai Szkendha kérdéseire adott válaszok] című munkájából, amelyet a 

tudós szerzetes kifejezetten Kőrösi Csoma Sándornak készített hasonló bevezető célzattal, 

mint századokkal korábban Wphags-pa bla-ma a mongol hercegnek. A tibeti források közül 

időben a legkésőbb létrejött munka Khong-sprul blo-gros mtha’-yas Shes-bya mtha’-yas-pa’i 

rgya-mtsho [A végtelen tudás óceánja] című rendkívül részletes világleírása szintén a 19. 

századból.  

A tibeti buddhista szakszókincs tanulmányozása során szerencsés helyzetben van a 

kutató, mert a kiválasztott alapműnél sokkal korábban létrejött forrás is rendelkezésre áll: 

Vasubandhu 4. századi Abhidharmakośa című művének 8. században készült tibeti fordítása: 

Dbyig-gnyen: Chos mngon-pa’i mdzod [A bölcselet kincsestára]. Ez a munka tartalmazza a 

Wphags-pa bla-ma művében található abhidharma-rendszerű kozmológia alapleírását 

 

 

2. Az értekezés felépítése 

 

Az értekezés gondolatmenete a következőképpen épül fel: az 1. fejezetben a bevezető és a 

technikai megjegyzések állnak. A 2. fejezetében a mongol írás történetének rövid 
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összefoglalása található, sorba véve a 13. század óta napjainkig használt írásokat. Ennek 

segítségével a felhasznált források keletkezési körülményeit könnyebb elhelyezni egy-egy 

adott időszakban. A következő rész (3. fejezet) a buddhista irodalom mongolra fordításának 

folyamatáról szól, amelyhez szorosan kapcsolódik a mongol szótárakról szóló összefoglaló (4. 

fejezet). Ezt követi a kutatómunka során használt tibeti és mongol nyelvű források bemutatása 

(5. fejezet), majd egy tömör kozmológiai áttekintés (6. fejezet).  

A 7. fejezet a témakör három nagyobb egységének megfelelően három alfejezetben 

(az élettelen világ, az élő világ és a kalpák) a források feldolgozását tartalmazza: a tibeti és a 

mongol szöveg átírását, fordítását a szükséges megjegyzésekkel és a szakszavakat 

összefoglaló táblázatot. Ahol a fordítás, illetve a lábjegyzetek nem bizonyultak elegendőnek a 

témakör sajátosságainak bemutatásához, az adott rész bevezetéseként kiegészítő magyarázatot 

fűztem.  

Az értekezést az összegzés (8.), a kutatott téma szakirodalma (9.), hat függelék (10.) 

és mutató (11.) zárja. A latin ábécé szerint rendezett index tibeti részében az alapszöveg 

terminológiája szerepel, a mongolban az alapszöveg szakszókincse mellett a variánsok is 

helyet kaptak. 

 

 

2. A kutatás forrásaiként felhasznált tibeti és mongol művek 

2.1. Wphags-pa bla-ma: Shes-bya rab-gsal és mongol fordítása 

Medegdekün-i belgetey-e geyigülügči ner-e-tü šastir 

[A tudnivalók megvilágítása] 

 

Wphags-pa bla-ma tibeti nyelven készült nagy számú munkái a sa-skya-pa rend összegyűjtött 

műveiben kaptak helyet. A művek nagy részét valószínűleg ő maga fordította le mongolra. 

Számos témakört felölelő munkásságának egyik legfontosabb műve az 1278-ban Sa-skyá-ban 

írt Shes-bya rab-gsal című értekezés, amelyet Kubiláj harmadik fiának, Dzsingimnek (1243–

1286) készített.  

Arról nincs feljegyzés, hogy a konfucianizmus mellett Dzsingim mennyire kívánt 

elmélyedni a buddhizmus tanulmányozásában, de tanítója, Wphags-pa bla-ma neki szánt 

összefoglalója jó alapot biztosíthatott ehhez. A Shes-bya rab-gsal mongol változatát, 

amelynek címe Medegdekün-i belgetey-e geyigülügči ner-etü šastir 1720 és 1730 körül Yünli 

hercegnek másolták le, vagyis a mongol fordítás ennél jóval korábban, valószínűleg a Yüan-
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dinasztia alatt születhetett. A fordító személye ismeretlen. Ez a mongol fordítás képezi az 

értekezés másik alapszövegét, a mongol terminológiai táblázat kiinduló pontját.  

A mű öt fejezetben tárgyalja azokat a tanokat, tételeket, amelyek elengedhetetlenül 

fontosak a buddhizmus ismeretéhez. Bemutatja a világ felépítését, tartalmaz egy rövid 

történeti részt és a tan legfőbb tételeit. A célja az, hogy a frissen megtért mongol hercegnek 

világos, tömör bevezetést adjon a buddhizmus lényegébe. 

A mongol szövegből egyértelműen kiderül, hogy a Yünli hercegnek készült változat 

másolója sok esetben nem érthette meg az eredeti szöveget, mert még egyszerű mongol 

szavaknál is megfigyelhető helyesírási hiba. 

A mongol fordítók körében bevett szokás volt, hogy a tibetiből fordított művekben a 

tulajdonneveket rendre visszaalakították a szanszkrit alakokra. A vizsgált szöveg is bizonyítja, 

hogy ez a fajta hagyomány már az első buddhista szövegek átvétele óta jelen van a mongol 

fordításokban. A szanszkrit szóalakok gyakran homályosak és eltérnek az általánosan 

elfogadott eredeti alakoktól. Az értekezésben igyekeztem mind a tibeti, mind a mongol 

szövegben szereplő összes szanszkrit jövevényszónak megtalálni az eredeti alakját, ezek 

megtalálhatók a táblázatokban, illetve az adott szóhoz tartozó lábjegyzetben.  

A fordítók az esetek nagy részében szóról szóra fordítják le a tibeti szövegeket, olyan 

szorosan követve azokat, amennyire azt a mongol nyelv szabályai engedik. Ezzel a 

hagyománnyal szakított a Shes-bya rab-gsal mongol változatát készítő ismeretlen fordító, aki 

szabadon bővítette a szöveget egy-egy szóval, kifejezéssel, átformálta a tibeti mondatokat. A 

nagy számban előforduló különbségek alapján megállapítható, hogy a fordító nem a Sa-skya 

gyűjtemény-ben szereplő tibeti szöveget használta. Az értekezésben a tibetitől való eltéréseket 

lábjegyzetben jelöltem. 

 

 

2.2. Rol-pa’i rdo-rje: Dag-yig mkhas-pa’i wbyung-gnas / Merged γarqu-yin oron  

[A bölcsesség forrása] 

 

A mű egy rendkívül átfogó, különböző vallási, világi és filozófiai tudományágakat érintő 

terminológiai lista, amely lefedi a tibeti és mongol Kánonban található kommentár irodalmat. 

A legismertebb nyomtatott változat 1742 és 1749 között készült el Pekingben Kien-lung 

császár parancsára. Ez a kiadás tartalmazta azokat a mongol megfeleléseket, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek voltak a mongol Tandzsúr elkészítéséhez. A tibeti rész ettől a 

változattól függetlenül, önállóan is létezett. 
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Maga a lista 1741 és 1742 között készült a buddhizmust pártoló császár 

támogatásával. Írója a második Lcang-skya kutugtu Rol-pa'i rdo-rje (1717-1786), akit Ye-shes 

bstan-pa'i sgron-me néven ismernek. Segítője Khri-chen sprul-sku Blo-bzang bstan-pa'i nyi-

ma dpal-bzang-po (1689-1746) és egy tibeti és mongol tudósokból álló fordítócsoport, akik a 

mongol fordításban segítettek.  

A szótár felépítését tekintve egyszerre kétnyelvű és rendszerezett terminológiai szótár, 

aminek legfőbb célja, hogy a mongol Tandzsúr fordítóinak egységes, kétnyelvű terminológia 

álljon a rendelkezésére, ahol a szakszavak mindig csak az adott tudományágra vonatkoznak. 

 

 

2.3. Vasubandhu: Abhidharmakośa tibeti fordítása  

Dbyig-gnyen: Chos mngon-pa’i mdzod  

[A bölcselet kincsestára] 

 

Az Abhidharmakośa egy szanszkrit nyelven íródott 4. századi theravāda szöveg. A mű 

szerzője még vaibhāśika szerzetesként foglalta össze alapversekbe szedve a jelenségekre 

vonatkozó ismereteket, a magyarázatokban viszont már a vaibhāśika iskola nézeteinek 

kritikáját adta, sautrāntika nézőpontból. 

Vasubandhu munkájának tibeti változata a 8. század végén vagy a 9. század elején 

készülhetett, az indiai Jinamitra és a tibeti Dpal-brtsegs fordításában. A 800 vagy 812 körül 

összeállított Lhan dkar-ma katalógus, amelyet a legkorábbi Kánon-ként tartanak számon, 

azok közé a hīnayāna iratok közé sorolja az Adhidharmakośa fordítását, amelyek Khri-srong 

lde-btsan (754–797) uralkodása idején készültek 

A szöveg két részből áll: 600 versből, valamint 8 000 szakasznak megfelelő 

terjedelmű prózai kommentárból. Később a mahāyāna iskolák ebből az összefoglaló műből 

tanították a buddhizmus alapvető tételeit. A nyolc fejezet közül a harmadik foglalkozik a világ 

felépítésével és az ott élő lényekkel. Ez a leírás az abhidharma-rendszerű kozmológia 

alapleírása. 

 

 

2.4. Kun-dga’ chos-legs: Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas dris-lan 

[Az európai Szkendha kérdéseire adott válaszok] 
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A munka Kőrösi Csoma Sándor számára készült Alexander-könyvek egyike. Csoma 

zanglai tartózkodása alatt kért meg három jól képzett lámát, írjanak számára eligazító 

sillabuszokat a buddhista irodalom alaptémáiról. A Kun-dga' chos-legs által készített 

kompendium hat fejezetből áll. Az első fejezet a buddhista kozmogónia és kozmológia rövid 

ismertetése, amelynek címe Wjig-rten mngon-par grub-pa’i rgyu wbyung-ba chen-po bzhi [A 

világ keletkezésének oka, avagy a négy nagy elem]. A mű érdekességét az adja, hogy a 

szöveg szinte szó szerint megegyezik Wphags-pa bla-ma munkájával és a létrejöttének oka is 

ugyanaz.  

 

 

2.5. Khong-sprul blo-gros mtha’-yas: Shes-bya mtha’-yas-pa’i rgya-mtsho  

[A végtelen tudás óceánja] 

 

Khong-sprul blo-gros mtha’-yas a 19. század egyik legnagyobb, egyetlen rendhez sem kötődő 

írója és tanítója. Több mint kilencven kötetnyi elméleti és gyakorlati útmutatót készített a 

rnyig-ma-pa, bka'-gdams-pa, sa-skya-pa, bka'-rgyud-pa és a bön tradíciókat követve. Tíz 

legfontosabb munkája közül az egyik foglalkozik a buddhista kozmogóniával és a 

kozmológiával. 

A kozmológiára vonatkozó rész négy fejezetből áll, amelyek az író elképzelése szerint 

fontossági sorrendben követik egymást, egyre magasabb szintű tudást közvetítve. Az első 

fejezet a számokkal meghatározható egyéni utat mutatja be, a második az egyetemes út 

végtelen buddhamezőit írja le, a harmadik a kālacakra kozmológiáját, végül a negyedik a 

rdzogs-chen hagyomány „nem-kozmológiáját” vázolja fel. 

 

 

2.6. Ilγal-i ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur orosiba  

[A különbségek világos magyarázatának osztályozását kifejtő szútra]  

Sárközi Alice (szerk.): A Buddhist Terminological Dictionary.  

The Mongolian Mahāvyutpatti című kiadás alapján 

 

A buddhista terminológiai szótárat, a Bye-brag-tu rtogs-par byed-pa chen-po-t [A 

nagy megvalósítás módja] 801 vagy 812 körül indiai és tibeti mesterek készítették Tibetben 

királyi rendeletre. A kompendium szanszkrit és tibeti nyelven készült, hogy megkönnyítse a 

buddhista szövegek fordítását. 

Az Ilγal-i ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur orosiba címet viselő 
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mongol változat, melyet a szakirodalom is leggyakrabban Mongol Mahāvyutpatti néven 

emleget a 17. és korai 18. századi buddhista reneszánsz hatására született, mikor megnőtt az 

igény a kanonikus irodalom fordítására. A régi iratokat is elővették és újraírták, modernizálták 

a klasszikus nyelv szabályai szerint. 

Az első olyan kiadás, amely kizárólag a mongol résszel foglalkozik, 1995-ben jelent 

meg. Az úttörő munka Sárközi Alice nevéhez köthető, aki Szerb János segítségével 

feldolgozta, több forrásból kiegészítette és rendszerezve angolra is lefordította a mongol 

kifejezéseket. Értekezésemben az ő munkájukra támaszkodom. 

A Sárközi Alice szerkesztésében megjelent kiadás a Mahāvyutpatti egy 

Szentpéterváron őrzött kézirata alapján készült. A 319 oldalas, szanszkrit, kínai, tibeti és 

mongol nyelvű munkának ismeretlen a szerkesztője, fordítója, a kiadás támogatója, 

létrejöttének helye és ideje. Kowalewski említi, hogy 1853-ban a pekingi Orosz Misszió 

beszámol erről a munkáról, ezért feltételezhető, hogy a kézirat is Pekingben készült 

A mű mongol szakszókészlete több helyen zavaros és pontatlan, amit egy ismeretlen 

személy, valószínűleg egy tanultabb láma kijavított. Értekezésemben az egyes témakörök 

szóanyagát felsorakoztató táblázatokba a kéziratban eredetileg olvasható szóalakok kerültek, 

míg a javítások lábjegyzetben kaptak helyet. 

Természetesen az 1741–42-ben elkészült mongol Tandzsúr-ban is helyet kapott a 

Mahāvyutpatti Siluun Sir-a-yin Chaqar qosiγun-u qutuγ-i Manduγuluγči Sümn-e és Wjam-

dbyangs bstan-wphel munkája nyomán. Az a változat több pontban különbözik a 

szentpétervári kézirattól, a táblázatokban „T” jelöli a Tandzsúr-beli szóalakokat. 

A MTA Könyvtárában őrzött mongol Mahāvyutpatti a Tandzsúr-ban kiadott változat, 

a megreformált nyelvezetet követi, míg a kézirat egy sokkal korábbi nyelvállapotot tükröz. 

Érdekességét az adja, hogy néhány régebbi, ritkábban előforduló szó a közép-mongolból 

került bele. Ezek a szóalakok a lábjegyzetekben találhatók 

A teljes mű 9 600 szócikket tartalmaz témakörökbe csoportosítva, összesen 277 

fejezetben, amelyek közül mintegy 30 foglalkozik kozmológiai szakszavakkal. A szótár 

tematikus elrendezéséből fakadó nehézkes használatot Sárközi Alice kiadványában a kötet 

végén található 200 oldal terjedelmű index hidalja át.  

 

 

3. Módszerek 
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A dolgozat gerincét adó fordítás részben a Shes-bya rab-gsal tibeti és mongol változatának 

fejezetekre tagolt átírása, illetve az adott szövegrész fordítása található. Ahol a tibeti és 

mongol fordítás eltér, azt lábjegyzetben jelölöm. Ezt követi minden fejezet végén egy 

táblázat, amely az alapszöveg mellett a többi tibeti és mongol forrás szakszavait tartalmazza. 

A táblázatok kiemelt helyén az alapszöveg tibeti és mongol terminológiája található, alatta 

behúzva az ettől eltérő változatok. Egyezés esetén a négyzetes zárójelben szerepel az adott mű 

nevének rövidítése. A főszövegben mindig csak egyféle kifejezés található, de a táblázatban a 

különböző szövegvariánsok eltérő fordításai, átírásai is szerepelnek. Ha szöveg nem jelöli 

külön, hogy mire, vagy kire vonatkozik az adott név, akkor ezek a magyar fordítás mögött, 

zárójelben szerepelnek.  

 

Ez a következő módon jelenik meg: 

SHES [ff. 6r-7r]: wdi-nas steng-du dpag-tshad bzhi-khri wphags-pa’i nam-mkha’-la dangs-

shing sgrib-pa-med-la shin-tu brtan-pa’i rlung-gi dkyil-wkhor g.yas phyogs-su wkhor-

ba-la nyi-ma dang | zla-ba dang | rgyu-skar-la sogs-pa brten-zhing de-dag-la ni nam-

mkha’-la rgyu-ba’i lha-rnams gnas-so | de-la nyi-ma’i dkyil-wkhor ni me-shel-las 

grub-pa | dkyil-gyi thad-kar dpag-tshad lnga-bcu-rtsa-gcig dang | mtha’-skor-du dpag-

tshad brgya-lnga-bcu-rtsa-gsum-gyis wkhor-zhing | wphan-du dpag-tshad drug-dang 

bco-brgyad-kyi cha yod-la |  

 

MEDE [ff. 7v-8v]: basa ende-eče dörben tümen bere ülegsen-ü deger-e köke oγtarγui-dur 

asuru batu türidkel ügei gegegen kei tögürig tebsiyerküy-e orčin bükü buyu: tegün-dür 

naran saran yabuqun odud bügüde sitüǰü ayu: teden-ü deger-e anu oγtarγui-ṯur 

yabuγčin tngri-ner saγuyu: naran sibari erdeni-ber bütügsen bolai: ǰüg dumdaγun inu 

tabin nigen bere buyu: [8r] orčin inu ǰaγun tabin γurban bere bolai: ǰuǰaγan inu 

ǰirγuγan ber-e kiged basa nigen bere-yin arban naiman qubi-ača nigen qubi buyu: 

 

FORDÍTÁS - SHES [ff. 6r-7r], MEDE [ff. 7v-8v]: (A Dzsambu-szigetől) felfelé 40 000 

jodzsana magasságban a tiszta és áttetsző (üres) térre támaszkodó szél-mandala 

helyezkedik el. Az (ezt a mandalát) jobbról megkerülő nap, hold, csillagok és hasonló 

(égitestek) az égenjáró istenek lakhelyei. A napkorong tűzkristályból készült, átmérője 

51 jodzsana, [MEDE 8r] kerülte 153 jodzsana és vastagsága 6/18 jodzsana.  
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 tibeti magyar mongol magyar 

nam-mkha’ dangs-shing sgrib-pa-med 

[SHES, RGY] 

tiszta áttetsző tér köke oγtarγui-dur 

asuru batu 

türidkel ügei 

gegegen [MEDE] 

ellenálhatatlanul 

erősen fénylő kék 

ég 

nyi-ma [SHES, RGY, CH, DAG] nap naran [MEDE, 

MERG] 

nap 

   naran / T adiy-a 

[MAHA] 

nap / T nap 

zla-ba [SHES, RGY, CH, DAG] hold saran [MEDE, 

MERG] 

hold 

   saran / T sumiy-a 

[MAHA] 

hold / T hold 

rgyu-skar [SHES, RGY] csillag yabuqun odud 

[MEDE] 

bolygók 

 rgyu-skar-gyi dkyil-wkhor 

[SHES] 

csillagkép   

nam-mkha’-la rgyu-ba’i lha-rnams 

[SHES] 

égenjáró istenek oγtarγui-ṯur 

yabuγčin tngri-ner 

[MEDE] 

égenjáró istenek 

 mkha’-la rgyu-ba’i rgyal-

chen bzhi ris-kyi lha-rnams 

[RGY] 

égenjáró Négy 

nagy király 

istencsoportja 

oγtarγui-dur 

yabuγči / T 

oγtarγui-dur 

yabuγči [MAHA] 

égenjáró / T 

égenjáró 

 

 

A táblázatokban minden esetben az adott szövegben szereplő szó fordítása, vagy 

szanszkrit szavak esetében, azok eredeti szanszkrit változata szerepel, még akkor is, ha a kettő 

ugyanazt jelenti.  

 

ma-ga-dha [SHES] Magadha magad [MEDE] Magadha 

yul dbus [SHES] Középső ország  magad / γaǰar-un 

dumda [MEDE]  

Magadha / Középső 

ország 

 

 

4. Eredmények 



10 

 

Az értekezés célja egy terminológiai szótár készítése volt a buddhista kozmológia témakörén 

belül, több mongol és tibeti forrás felhasználásával.  

A szakszavakhoz készült táblázatokból leszűrhető, hogy a mongolok minden 

történelmi korban igyekeztek egy egységes terminológiai rendszert létrehozni, azonban nem 

állt rendelkezésükre olyan általánosan elfogadott alap, amely ezt lehetővé tette volna. Ennek 

legfőbb oka, hogy Tibettel ellentétben itt időben és térben is elhúzódott a buddhizmus 

átvétele. Annak ellenére, hogy a mongol történeti források hagyományosan csak két megtérést 

tartanak számon, az idők folyamán különféle mongol népcsoportok különféle tibeti rendekkel 

alakítottak ki kapcsolatot, ezért nem volt lehetőség a terminológia olyan fajta központilag 

elrendelt egységesítésére, revízióra, mint Tibetben. 

A korábbi megtérése idején létrejött Medegdekün-ibelgetey-e geyigülügči ner-e-tü 

šastir az első mongol nyelvű kozmológiai összefoglalók egyike volt, amely egységes 

terminológiát teremthetett volna, de ez a munka viszonylag kis kört érintett, feltehetőleg nem 

lépett túl Kubiláj udvarán. Ezért fordulhatott elő, hogy a második megtérés idején kialakított 

terminológia nem épített erre a korábbi rendszerre. 

A megtérések mindig tibeti rendekhez kötődtek, ezért a tibeti nyelvű szakszavak 

fontos szerepet játszottak a mongol terminológia kialakulásában. A források azonban nem 

említik azt a meghatározó korábbi hatást, amit az ujgurok gyakoroltak a mongolokra. Ők több 

buddhista témájú könyvet is lefordítottak ujgurra, ennek során nagy számban kerültek 

nyelvükbe szanszkrit eredetű szavak és kifejezések, melyek közül sok később a mongol 

szókincsbe is beépült.  

A táblázatból jól követhető a szanszkrit kifejezéseknek az átalakulása, mert idővel a 

mongol szerzők egyre inkább saját nyelvükre formálták a szakszavakat. Az alapszövegben 

gyakran előforduló szanszkrit kifejezéseket később saját szavakkal helyettesítették, sokszor a 

tibeti fordítást véve alapul. Ezek a lefordított kifejezések nem egységesek, általában hasonló 

jelentésű szavakat használnak, a szövegek megértését mégis jóval könnyebbé teszi az idegen 

kifejezések mongol szavakkal való kiváltása, ahogy a példa is mutatja: kidasudar → qara 

ǰiruqai → qar-a siqui-tu. 

Az átadó tibeti nyelv szakszavainak rendszerében a szerencsés történeti 

folyamatoknak köszönhetően egészen más játszódott le, mint Mongóliában. A tibetiek az első 

megtérés idején lezajlott központi nyelvújítás hatására véglegesíteni és minden egyes rend 

számára általánosan elfogadottá tudták tenni a buddhista szakszavak rendszerét. Ezt követően 
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akárhány korszakot is vizsgálunk, ehhez a rendszerhez tartják magukat a tibetiül alkotók mind 

a mai napig.  

Az értekezés mintegy ezer éves spektrumot fog át a tibeti forrásokon keresztül, így a 

táblázatokban is megfigyelhető, hogy a tibeti kozmológiai terminológia a több évszázados 

eltérés ellenére viszonylag egységes képet mutat. A változások nagy része inkább összevonás, 

rövidítés, ahogy a példa is mutatja: rtag-tu myos-pa'i lha-rnams → rtag-myos-pa’i lha-rnams 

→ rtag-myos. 

A tibeti és mongol kozmológiai szakkifejezések megfeleltetése és a dolgozatot záró 

kétnyelvű index hasznos lehet azok számára, akik a kozmológia témakörével foglalkoznak.  

A nyelvészeti kutatásokat hosszú távra tervezem. Az első szakaszban egy alapvető 

tibeti és mongol nyelvű kozmológiai leíráshoz próbáltam néhány olyan szövegeket választani, 

amelyek keletkezésének ideje és témája megfelelt az első részben bemutatott nyelvi 

változások érzékeltetésére. A munka folytatásaként más tibeti és mongol szövegek 

feldolgozását tervezem, tovább bővítve ezzel a terminológiai szótár szóanyagát, hogy minél 

teljesebb képet kaphassak a szakszavak használatáról. 

 

A kutatásom legfőbb eredményei röviden összefoglalva: 

[1.] a kozmológia témakörén belül egy alapvető tibeti és mongol nyelvű forrás 

feldolgozása; 

[2.] a mongol kozmológia tárgykörébe tartozó buddhista terminológia rekonstruálása; 

[3.] a tibeti és mongol kozmológiai szakkifejezések megfeleltetése; 

[4.] a tibeti és mongol kozmológiai szakkifejezésekhez készült index. 

 

 

5. Publikációk a témában 

 

Comparison of Two Tibetan Compendiums on Buddhist Cosmology dating from the 13th and 

19th Centuries. Acta Orientalia 2012. 

A Bölcs és a balga gyűjtemény egy meséjének filológiai elemzése a tibeti, a mongol és az 

ojrát változatok alapján. In: Birtalan Ágnes–Yamaji Masanori (eds.): Orientalista Nap 

2007. MTA Orientalisztikai Bizottság–ELTE Orientalisztikai Intézet, Budapest 2007. 

pp. 116-125.  

A bSam-yas kolostor története Sa-skya-pa bSod-nams rgyal-mtshan: A királyok származását 

megvilágító tükör című műve alapján. In: Birtalan Ágnes (ed.): Bolor-un gerel. 



12 

Kristályfény. The Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. 

születésnapjának tiszteletére. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 

70th birthday. Vols I–II. ELTE Dept. of Inner Asian Studies, Budapest 2005. pp. 607–

620. 

Buddhista kozmológia az Abhidharma tükrében Kőrösi Csoma Sándor hagyatéka alapján 

(Alexander-könyvek no. 4.). ELTE-BTK, Budapest (szakdolgozat) 2004. 


