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Kritikák, recenziók
Paul Williams with Anthony Tribe: Buddhist
Thought. A Complete Introduction to the
Indian Tradition.
Routledge, London, 2000. 323 oldal
Néhány hónapja immár hozzáférhető A Tan
Kapuja Buddhista Főiskola könyvtárában
Paul Williams és Anthony Tribe az ezredfor
dulón megjelent könyve, mely az Oxford
Buddha Vihara ajándékaként érkezett.
Amennyire tájékozódásomból kiderült, lehet,
hogy ez az egyetlen könyvtárban fellelhető
példány Magyarországon, így talán nem idejétmúlt egy rövid ismertetés róla.
Paul Williams, a University of Bristol professzora és az első hat fejezet írója. Számos
cikk, könyv és a már régóta klasszikusnak
mondható Mahayana Buddhism: The Doctrinal
Foundations című 1989-ben megjelent kötet
szerzője. Anthony Tribe a University of Montana tanára és a hetedik fejezet írója. Néhány
cikk után ez az első könyve.
Amint a szerzők az előszóban kifejtik,
a Buddhist Thought elsődleges célja, hogy
átfogó bevezetést adjon az indiai buddhizmusról – tanulók/hallgatók számára. Hamarosan azután azonban, hogy beleolvasunk
a könyvbe, kiderül, hogy ez meglehetősen
szerény megfogalmazás, mivel az elmúlt
évek talán leggazdagabb és leggondolatébresztőbb művét tartjuk kezünkben a témában,
mely minden bizonnyal sok friss információt
és  újszerű megközelítést tartalmaz a budd-

hizmusban már járatosabb olvasóközönség
részére is.
Az első hat fejezetben Williams a következő témákat veszi sorra:
A Buddha doktrinális pozíciója kontextusba
helyezve
Mainstream buddhizmus: a Buddha alap
eszméi
A mahāyāna buddhizmus mibenléte és eredete
A mainstream buddhizmus néhány iskolája
A mahāyāna filozófia
A Buddha a mahāyāna buddhizmuson belül
Williams végig érdekes és lendületes stílusban
ír, emellett néha bátran szkeptikus, illetve fi
noman provokatív, ami szellemileg igen élve
zetes olvasmánnyá emeli művét. Bekezdései
viszont sokszor hosszúak és tömörek, ami
odafigyelést igényel az olvasó részéről.
Megjegyzésre érdemes, hogy a szerző tartóz
kodik a hīnayāna (pejoratív), theravāda (csupán
az egyik iskola neve), vagy korai buddhizmus
(máig fennálló hagyományról van szó) elne
vezések angol megfelelőitől, és a szakmailag
és politikailag egyaránt korrektnek tűnő és ta
láló Mainstream Buddhism kifejezést használja
(ez magyarul nehezen visszaadható, talán ha
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gyományos, esetleg klasszikus buddhizmus lyütt mantrayāná-ra változtatták, igyekezvén
beilleszteni a yāná-k fogalomkörébe).
ként fordíthatnánk).
A hetedik fejezetben Tribe egy nagy témát
A Buddhist Thought már törzsfejezetei
taglal:
alapján is érdemes tehát a méltatásra, azon
Mantranaya/vajrayāna – tantrikus buddhizmus ban itt még korántsem érnek véget erényei.
A könyv végén található bibliográfia amellett,
Indiában
hogy bemutatja az időtálló klasszikusokat,
Tribe munkája egészen a mai napig a legkor illetve a legújabb értekezéseket a másodla
szerűbb, legvilágosabb és legmértékadóbb, gos irodalom köréből, egy rendkívül hasznos
nyomtatásban megjelent összefoglalás az listát is közöl az elsődleges forrásokról.
indiai tantrikus buddhizmusról (Ronald M. Ebben az Abhidhānottara Tantrá-tól Nāgārjuna
Davidson 2002-ben kiadott Indian Esoteric Yuktiṣaṣṭikā-jáig részletes felsorolást ad a szan
Buddhism: a Social History of the Tantric Move szkrit, tibeti és kínai változatokról, valamint
ment című könyve hagy kívánnivalókat maga a nyugati nyelveken megjelent szövegkiadá
után). Azt sajnálhatjuk csak, hogy alig ötven sokról és fordításokról (ha vannak ilyenek),
oldal terjedelmű a bemutatás, mert egy egész nagymértékben segítve a tájékozódást egykönyvnyi anyagot is szívesen végigolvasnánk. egy szűkebb témát, szöveget illetően.
A szerző bölcs óvatossággal, de részletekbe
Csak remélhetjük, hogy Williams és Tribe
menően ismerteti a témát és tisztázza a hoz könyve valamikor magyarul is olvasható lesz
zá kapcsolódó fogalmakat, például azt, hogy – a mű fontosságát jelzi, hogy angolul már
a buddhista tantra nem azonos a vajrayāná- többször újra kiadták.
val, mert már a 6. század előtt is létezett,
mint mantranaya (ennek nevét később sokhe
Hidas Gergely

Qiancheng Li: Fictions of Enlightenment.
Journey to the West, Tower of Myriad Mirrors
and Dream of the Red Chamber.
University of Hawai’i Press, 2004, Honolulu. XII + 250 o.
Különös tény : van három jelentős kínai bud
dhista regény, amelyet a szerző e könyve előtt
még sosem elemeztek részletesen a buddhista
iratokhoz és a buddhista tanításokhoz való
viszonyuk szempontjából. Nem a kínai irodalom valamely mellékvonulatáról van szó,
hanem a 16–18. századi kínai regényirodalom
két kiemelkedő művéről, és az egyikhez írott
különös, egyéni hangú „folytatás-”ról. Mind

a három mű olvasható magyarul is: Vu Csengen (Wu Chengen): Nyugati utazás avagy a
Majomkirály története (Xiyouji), Fordította:
Csongor Barnabás, Budapest, 1965; 1980,
Európa; Tung Jüe (Dong Yue) : Ami a Nyugati
utazásból kimaradt. (Xiyoubu), Fordította:
Csongor Barnabás, Budapest, 1980, Európa;
Cao Hszüe-csin – Kao O (Cao Xueqin – Gao
E): A vörös szoba álma (Hongloumeng), Franz

