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 Fogalmak
 Belső-Ázsia földrajzi, történeti és művelődéstörténeti fogalma. 

 A buddhizmus mint államvallás. Belső-Ázsia történetének 
törvényszerűségei. Kereskedelem és eszmetörténet. 

Népek és nyelvek
 Belső- Ázsia buddhista népei és birodalmai

 A kusánok

Kelet-Turkesztán oázis városai

 Az ujgurok

 A xianbei népek

 A tangutok







Horváth Vera: Görög istenek Indiában. Gandhára
művészete. Budapest, Akadémiai kiadó 1977.
Miklós Pál: A tunhuangi Ezer Buddha Barlangtemplomok.

Budapest, Magyar Helikon 1959.



 I. e. 563‒483 (?) Gautama Buddha (további kronológia i. e. 400 
körül)
 I. e. 329‒326 Nagy Sándor hódítása
 I. e. 322‒184 Maurja dinasztia; buddhista megtérés, Asóka

(uralk. I. e. 268‒232) 
 I. e. 325‒125 Greko-baktriai királyságok
 I. e. 30 (?) ‒ 267/375 Kusán birodalom
 I. e. 113‒127 (?) Vima Kadphises
 2. (127‒151 ?) század Kaniska uralkodása
 344-413 Kumáradzsíva
 602-664 Hszüen cang (Xuanzang)







 Problémás eredet, nem egybehangzó forrásadatok. Több néppel is azonosítják 
őket (kaukazid típusú embertani leletek és ábrázolások).
 Kusán dinasztikus név; érmeken, feliratokon: Shao nanshao; nem törzs- és nem 

is személynév, hanem politikai formáció, kínai forrásokban (I. e. I. sz.): Kuei-
shang (wang).
 A kusánok feltehetőleg a belső-ázsiai jüe-csik (yuezhi) utódai, akiket a Hold 

népének is tartanak; kusán mitológiában fontos szerepe van a holdnak 
szobrokon, uralkodói képmásokon: Kaniska „Csandra”. Vándorlásaik során 
Baktria területén (II. század) a tohárokkal is kapcsolatba kerülnek (egyes 
vélemények szerint ők maguk a tohárok). Baktriában átveszik a görög ábécét. 
Később déli irányú hódítások (India).
 Hszüen cang (Xuanzang) mint a Tuáho-lo (Tuahe-lo) néven írja le a területet. 
 A VII‒VIII. századból hozzájuk kapcsolható tohár nyelvű buddhista szövegek 

kerülnek elő Kelet-Turkesztán oázisainak területéről.



Kudzsula Kadphiszesz az I. században egyesíti a yuezhi
törzseket, bevezeti a görög ABC-n alapuló írásbeliséget (neve a 
kínai forrásokban és az éremleleteken egyaránt megtalálható). 

Kaniska csakravartin „világhódító uralkodó”, korábbi
születéseiből gyűjtött erényeivel Dzsambudvípa csakravartinja.
Gyakori említés a belső-ázsiai forrásokban (khotáni, tohár, 

szogd, ujgur és tibeti); a kasmíri zsinat állítólag az ő nevéhez
fűződik.
Mitológiai alak, természetfölötti erővel rendelkezik (fontos

forrás Xuanzang). 
 Politikai szerepe kielemlkedő, a buddhizmust államvallássá

teszi.
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[1]

 . 

 1. - Miben gyökeredzik, ó Nágaszéna a múlt, jelen és a jövő?

 - A tudatlanságban. A tudatlanság a feltétele a keletkezésnek; a keletkezés életre hívja a tudatot; a tudat 
a szellemet és az anyagot; a szellem és anyag az alapja a hat érzéknek; a hat érzéken alapul a kapcsolódás; a 
kapcsolódáson az érzet; az érzeten a sóvárgás; a sóvárgáson a tapadás; a tapadáson a kialakulás; a kialakuláson a 
születés; a születés a feltétele az öregségnek, halálnak, bánatnak, sírásnak, fájdalomnak, sajnálatnak, 
kétségbeesésnek.

 2. - Lehetséges, ó Nágaszéna meghatározni a Nirvána nagyságát, formáját, időtartamát hasonlatokkal?

 - Nem, ez lehetetlen; nincs semmi, ami hozzá fogható volna.

 - Van-e hát jelző, mely más dolgokban megtalálható, s amivel leírhatnánk, amihez hasonlíthatnánk.

 - Igen, ez megtehető. Mint ahogy a lótuszról leperegnek a vízcseppek, úgy marad tiszta a Nirvána is a 
szennytől. Mint a víz, mely hűsíti a lázat, úgy csillapítja a sóvárgás szomját. Mint az orvosság, védi a lényeket, 
melyek megmérgeződtek a szennytől, gyógyítja a szenvedést, és táplál, mint a nektár. Mint az űr, a Nirvána sem 
keletkezik, nem hanyatlik, és nem múlik el; nem szűnik meg itt hogy máshol keletkezzen. Leküzdhetetlen, tolvaj el 
nem orozhatja, semmitől sem függ; a nemes lények tere, melyek szabadok, mint a madár a légben; korlátlan, 
szabad és végtelen. Ahogy a ghí megismerhető az ő jellemzőiről, a Nirvánának is megvannak a jellemzői; ahogy a 
ghí-nek édes az illata, a Nirvánában is megvan az erény édes illata; ahogy a ghí-nek édes az íze, a Nirvánában édes a 
szabadság íze. Mint a hegycsúcsa égbetörő, mozdíthatatlan, elérhetetlen a szennyeződések által, nincs benne hely, 
hol a szenny növekedhetne, nincs benne részrehajlás, előítélet. (részletek) 


[1] Internetes adatbázis: www.sacred-texts.com/bud/milinda.htm. A Milinda Panyha a Kr. e. I. évszázadban 
keletkezett (500 évvel a Parinirvána után); hasonlatos a Platon-dialógus formához; tört. háttér: baktriai 
Menandrosz (150-110) elfoglalta az Indus deltát (Strabon is említi); éremleletek: Kabul, Kashmir.

http://www.sacred-texts.com/bud/milinda.htm










4‒5. sz. a buddhizmus kiáramlása Indiából; a 
kereskedelmi utak mentén eljut a Tarim medencébe.
Oázisvárosok, városállamok:
északi út: Kasgar, Akszu, Kucsa, Karasár, Turfán, 

Kocso;
déli út: Kasgar, Jarkend, Kotán, Csercsen, Nija, Mirán, 

Lou-lan, Tunhuang;



Alapítási (legitimációs legenda): Asóka tankirály unokája
Vidzsajaszambhava és Vairócsana (egy arhat, Maitréja 
inkarnációja) alapította I. e. 211-ben; Buddha-relikviákat hoztak
ide.
 Forrás: pl. Xuanzang 7. sz.; Khotanon át utazik vissza Indiába,

leírásában:100 kolostor, 500 szerzetes, Mahájána követők; az 
első emlékek 4. sz-ból származnak, nyelvük szanszkrit, szaka, 
tohár (Khotan, Kocso); a déli úton kharósthí és bráhmi írás (a 
7‒9. században főleg Belső- és Közép-Ázsiában használják); a 
mindennapi rituális gyakorlathoz kötődő varázsformulák,
mantrák kínai fordításokból maradtak fenn; állami nyelve: é-ny.
indiai és szaka; 
Kolostorok: az első kolostor 3. sz. (Hínajána); népszerű 

zarándokhely



Fordítóműhelyek alakulnak ki: pl. az Avatamszaka
Szútra, Buddhabadra ford. (a Jógácsára iskola és a 
Madhjamaka között); a Lankávatára Szútra, továbbá 
kommentárok a Pradnyápáramitához, (később 
Tibetben és Mongóliában máig is az egyik
legfontosabb mű); az Avatamszaka: minden
egylényegű, az elme nyugalma, tisztasága (→ Japán, 
Kína, Hua yen);
Kánonikus Mahájána művek: például a Vadzsra-

ccshédika Pradnyá-páramitá (Kumáradzsíva kínai
fordítása)



 Agócs Tamás: Gyémánt áttörés. Budapest, TKBF 2000.

 Conze, Edward: Buddhist Wisdom Books Containing the Diamond Sutra and the 
Heart Sutra. London 1958.
 Poppe, Nicholas: An Oyrat Vajracchedikā Fragment from Turfan. In: CAJ

VIII. (1962) 170–178.
 Poppe, Nicholas: The Diamond Sutra. Three Mongolian Versions of  the 

Vajracchedikā Prajñāpāramitā Texts, Translations, Notes and Glossaries. 
(Asiatische Forschungen 35.) Wiesbaden, Otto Harrassowitz 1971. —
Három V. változat átírása, fordítása, gazdag jegyzetekkel.
 Sárközi, Alice: Toyin Guiši’s Mongol Vajracchedikā. AOH XXVII. (1973) 

43–102.



 A Mahájána buddhizmus fontos szövege, amely röviden összefoglalja a 
Pradnyá páramitá (szkr. Prajñā pāramita)[1] tanításainak lényegét. Mindvégig
nagyon népszerű volt mindazon országokban, ahol a mahájána buddhizmus
meggyökeresedett. Éppen ezért igen sok változatban ismeretes, a nagy
gyűjtemények számos kéziratos és fanyomatos változatát őrzik. Szanszkrit
nyelvű változata a 4. század végén, az 5. század elején keletkezett. Kínában
Kumáradzsíva[2] átültetésében vált ismertté, aki 344-ben született Kucsában, 
majd Kínába került, ahol 401 és 413 között Ch’ang-an-ban működött
fordítóként. Fennmaradt khotani verziója is Kelet-Turkesztánból a 8-9. 
századból. 
 Létezik japán, mandzsu, szogd, ujgur változata és több tibeti fordítása is készült. 


[1] A „túlpartra jutott bölcsesség” filozófiájának szent iratai.
 [2] IV. századi turkesztáni eredetű fordító, a kínai buddhizmus szent

szövegeinek egyik első tolmácsolója.



 Kasgar

 Stratégiai pont, Khotanból térítik 143. Hínajána; Maitréja kultusz – nincs
Amitábha kultusz

 Kínai zarándokok; Xuanzang: szarvásztiváda iskola, 10 ezer szerzetes, 
sok sztúp

 Kucha

 1. sz. a buddhizmus megjelenése

 Kumáradzsíva (344‒413) tevékenysége, cf. kínai fordítások

 Hínajána követők, de a betelepült kínaiak mahájána követők;

 Dzsátaka és Avadána irodalom jelentősége, cf. Damamúkonámaszútra
változatok



 Turfan
Közép-iráni források, buddhizmus és manicheizmus;
Dunhuang/Tunhuang, cf. idp.bl.uk (honlap anyagait)
 4‒14. századig épülnek a szentélyek és a barlangok;
 1900 körül a taoista Wang Yuanlu (1849‒1931) felfedezi a 

barlangokat és nagy mennyiségű kéziratot, tekercsképeket.
Aurel Stein (1862‒1943), Paul Pelliot (1878‒1945), Ōtani Kozui

(1876‒1948), etc. kutatásai az 1900-as évek elejétől nemzetközi 
ismertséget szereznek a területnek és a kultúrának.
A felfedezés részletes történetét, cf. Ligeti: Az ismeretelen

Belső-Ázsia c. könyvében







 Belső-Ázsia központi területe; valószínűleg mongol eredetű
dinasztia; kínai topa (kín. tuo-ba), török tabgacs (tör. tabγač).
 A Kína és a nomád területek között húzódó (mozgó) limest átlépve 

alakítanak Észak-Kínában gyorsan sinizálódó birodalmat.
 A buddhizmus államvallás; nagy hangsúlyt fektetnek a 

képzőművészetre: barlangszentélyek: Jünkang (kín. Yungang) 
Datong környékén, és Longmen „Sárkánykapu” Luoyang 
környékén.
 Longmen 493-tól
 2345 barlang, 2800 felirat, 43 pagoda, 100,000 budhista ábrázolás; 

30% Északi Wei, 60 % Tang, 10% más dinasztiák.
 Jünkang 460-525
 Északi Wei, 252 barlang, 51,000 buddhista ábrázolás.

































Ujgurok (IX-XIII sz.)


Bögü qaγan 762 manicheus szogd térítőket visz
magával
 763 áttérés, cf. A karabalgaszuni felirat, 
valamint turfáni és tunhuangi emlékek;
manicheus írás; 
 Műfajok: himnuszok, imák, cf. Huasztuanift
„gyónásima”



HTTP://2.BP.BLOGSPOT.COM/-
XRF6UDVHMP8/VHHR3ZSWY7I/AAAAAAAAFRU/L7--
XKKEDYM/S1600/UIGHURMAP.PNG

http://2.bp.blogspot.com/-Xrf6uDvhmP8/VHHR3ZSwy7I/AAAAAAAAFrU/L7--XKKedYM/s1600/UighurMap.png










 Cf. Összefoglaló tanulmány: az Encyclopaedia Iranica on-line felületén.

 https://iranicaonline.org/articles/karabalgasun-the-inscription
(2021.11.20.)

 Magyar fordítása: Kakuk Zsuzsa: Örök kőbe vésve. 81-83.

https://iranicaonline.org/articles/karabalgasun-the-inscription








Altun yaruq (Suvarnaprabhásza)
Sekiz yükmek (Nyolc fényhalom) XI-XII sz.
Yitiken (Hét csillag)
Maitrisimit (dráma?)
Tishastvustik (Buddha két kereskedőhöz szól)
Kaljánam-kara és Pápam-kara („Jó és a rossz

királyfi”)













 Buddhizmus és állam szoros összefonódása (állami tisztviselők –
buddhista szerzetesek)
 Etnikus alapon szerveződő szangha
 Vadzsrajána
 Mahájána irodalom
 szoteriológia
 Amitábha (Amida, Abida)-kultusz
 Szukhávatívjúhaszútra
 Avalókitésvara (Guanyin)
 Vadzsrapáni
 Mahászthámaprápta
 Bhaisadzsjaguru



Kínai Tang birodalom (618‒907)
Tibeti nyelvű Dangxian (kín.) /Tangud (mong.) nép
Xi xia (1038‒1227)
Kereskedelmi utak keresztútján

A buddhizmus államvallás
Tangut írás (kínai írásjegyek alapján), nagyszámú 

buddhista emlék



HTTP://WWW.IMPERIALCHINA.ORG/FRESIAN_SONG.GIF

http://www.imperialchina.org/fresian_song.gif


Pjotr K. Kozlov (1863‒1935)

Felfedézte Khara-Khotoban
(Kína, Belső-Mongólia, Alxa
terület) a tangut buddhista 
írásbeliség és művészet nagy 
számú emlékét.
Anyagának jelentős része 
jelenleg az Ermitázsban 
található.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kozlov_01.jpg
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