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Kritikák,  recenziók

Joanna Jurewicz: Tűz és kogníció a Rigvédában 
(Fire and cognition in the Rgveda)
Warszawa: Dorn Wydawniczy ELIPSA, 2010. 485 oldal

Jurewicz professzor könyve a Rigvédára támaszkodva az ősi indiai gondolkodóknak a világ 
és önmaguk megértésére irányuló erőfeszítéseit rekonstruálja, miközben azt is feltárja, hogy 
a Rigvéda összeállítóinak törekvései valójában arra irányultak, hogy egy filozófiai rendszert 
hozzanak létre Agnival a középpontban.

K ognitív nyelvészet és a nasadiya

Az első fejezetben a szerző a kognitív nyelvészet alapfeltevéseit vázolja és bemutatja, ho
gyan lehet mindezt a Rigvéda elemzésében felhasználni: „A célom az, hogy megmutassam, a 
kognitív nyelvészet alapfogalmai, nevezetesen a metafora és a metonímia, miként segíthetnek 
az ősi indiai költői szöveg, a Rigvéda elemzésében. A használatuk képessé tesz minket arra, 
hogy rekonstruáljuk a védikus költők gondolkodásának különböző aspektusait; és segítsé
gükkel megmagyarázhatunk néhány homályos metaforát is." A második fejezet, amelyet e 
számban teljes terjedelemben közlünk, a bemutatott kognitív nyelvészeti eszköztár felhaszná
lásával a NásadTya interpretációját adja. A könyv további fejezetei három részre oszthatóak: I. 
Meghatározó események. II. Filozófiai modellek. ÜL Isteni aktivitás és metafizika. Ez utóbbi 
négy rigvédai istenség (Inára, Brhaspati, Visnu és Vanina) szerepét elemzi.

Ú j fogalmi apparátus

Meghatározó esemény, általános tartomány és filozófiai modell

A filozófiai gondolkodás szükségképpen magába foglalja az absztrakció és az általánosítás 
képességét. A Rigvédában fellelhető adatok lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük e képes
ség gyakorlati megvalósulását. E vizsgálódáshoz három új fogalmat vezet be a szerző:

(i) A költők himnuszaikban oly módon hivatkoztak bizonyos alapvető kozmikus és rituális 
folyamatokra, hogy eközben inkább a hasonlóságokra fókuszáltak mintsem a különbségekre. 
Ennek köszönhetően nemcsak leírhatták a világ különböző aspektusai közötti megfeleléseket 
és kölcsönviszonyokat, de egy olyan fogalmi eszköztárat is megalkothattak, amelynek
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segítségével filozófiai elképzeléseket is kifejezhettek. Ezeket az alapvető kozmikus és rituális 
folyamatokat Jurewicz professzor meghatározó eseményeknek nevezi, és három csoportba 
sorolja: az expanzió, a hajnali fény megjelenése és a szómasajtolás.

(ii) A Rigvéda költői gondolataikat általánosabb fogalmak segítségével szervezték meg. E 
fogalmak, amelyeket általános tartományoknak, nevez a szerző arról a tendenciáról árulkodnak, 
hogy a konkrét tapasztalásból a költők megpróbálnak számos jelenség és folyamat leírására 
absztr ahálni.

(iii) A valóság olyan általános modelljeiről beszélhetünk, amelyeken belül a Rigvéda köl
tői filozófiai elképzeléseiket elrendezték. Jurewicz professzor kétféle ilyen modellt különböz
tet meg: a filozófiai modellt és a valóság transzformációjának általános modelljét.

A  filozófiai modellek a folyamatok lehető legtágabb körét ölelik fel, és rávilágítanak a 
közöttük levő kapcsolatokra, ugyanakkor a befogadótól azt várják, hogy konkrét részletek 
segítségével képzelje el e folyamatokat. „A filozófiai modell nem más, mint egy -  bizonyos 
fokig konvencionalizált -  komplex fogalmi integráció (blend). Bemeneti terei, amelyek az 
összes modell számára közösek, a meghatározó események, az általános tartományok, a 
kozmogónia és a kozmológia. Ugyanakkor minden modellnek megvan a maga jellegzetes 
input tere, ami általában valamilyen egyszerű, emberi léptékű kép. A filozófiai modellek 
generikus tere pedig a meghatározó események szcenáriója." Többségükkel konkrét 
himnuszokban találkozhatunk. Például a Vizek Gyermeke a RV n. 35-ben, a Méz Hullámai és 
a Tisztított Vaj Folyama a RV IV. 58-ban, Visnu Lábnyomai pedig a RV I. 154. himnuszban van 
kifejtve, ugyanakkor Indra Harca Vrtrával tőként a IX. mandala bizonyos versszakaiban, míg a 
Nyersben Megfó'tt filozófiai modellje az egész RV-ban szétszórt verszakokban lelhető fel.1

A valóság transzformációjának általános modellje minden folyamatot Agni ellentétes aspek
tusainak transzformációjaként ragad meg, ami a következőképpen értendő. Jurewicz pro
fesszor könyve első részében részletesen illusztrálja, hogy a Rigvédában az Agnival és 
Szómával kapcsolatos fogalmak tekintetében kettős tendencia figyelhető meg. Egyrészt 
Agni és Szórna leírásai hasonlóak, ami azonosságukat implikálja, másrészt viszont Agni 
nem más, mint Szórna transzformációinak ható- és céloka. A szerző tézise szerint „e ket
tős tendencia azoknak a fogalmi erőfeszítéseknek az eredménye, amelyek egy olyan mo
dell megalkotására irányulnak, amely a világ és az ember legfontosabb folyamatait egyet
len valóság transzformációinak egyszerű sémája segítségével ragadja meg, ez az egyetlen 
realitás pedig Agni, aki felváltva önmagaként illetve önmaga ellentéteként, azaz Szóma
ként, manifesztálódik." Az egyazon entitásnak tekintett Agni és Szórna váltakozó ma- 
nifesztációinak e modelljét nevezi a szerző a valóságtranszformáció általános modelljének.

1 Az egyes filozófiai modelleket később táblázatos formában is bemutatjuk.
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A MŰ RÖVID MÉLTATÁSA

Lehetetlen vállalkozás néhány oldalon igazságot szolgáltatni Jurewicz professzor rend
kívül eredeti gondolatainak, amelyeket a fenti fogalmi apparátus és a kognitív nyelvészet 
eszköztrának segítségével könyvében elénk tár. E monográfia új távlatokat nyit a Rigvé- 
da tanulmányozásában, és mintegy kiegészíti Michael Witzel történeti rekonstrukcióját.

N éhány kritikai megjegyzés

Csupán néhány kritikai megjegyzésre szorítkozunk, amelyek elsősorban a NásadTyóval kap
csolatosak. Annál is inkább így teszünk, mivel kötetünk teljes terjedelemben közli Jurewicz 
professzor NásadTya elemzését.

A bevezetőben a szerző rámutat arra, hogy a memorizáció, a himnuszok szájhagyomány 
útján történő megőrzése, nagyon tág szemantikai tartományt felölelhet. Ennek megfelelően 
fordításaiban törekszik arra, hogy az eredeti szöveg többértelműségét megőrizze. Bár 
elemzéseiben általában valóban megpróbálja a legtágabb jelentéstartományt figyelembe 
venni, a NásadTya interpretációjában a szerző a rasmí kifejezés esetén csak a napsugár/gyeplő 
jelentéspárra szorítkozik és figyelmen kívül hagyja a szintén fontos szerepet játszó zsinór/ 
mérőzsinór/fonál jelentést.2

Csupán négy teljes himnusz fordítását tartalmazza a könyv: RV V. 63., VI. 9., X. 124. és X. 
129. Ezenkívül hosszabban idéz három himnuszból: RVIV.l. (10-18. versszak), IV.58. (1-9. & 
11. versszak) valamint VI. 1. (1M. versszak). Ez nem feltétlenül jelent problémát, számos him
nusz maga is kompiláció csupán, de úgy gondolom, hogy törekedni kell a himnuszok minél 
teljesebb szövegének megadására.

Végül egy utolsó kérdés. Szerintem problémákat vet fel a szerző alapvetően szubsz
tancialista alapállása (illetve a teremtés elsődlegesen lineáris felfogása, bár az elem
zés során a szerző önkéntelenül eljut e modell határaihoz): „A prekreatív állapot
ban a valóság azért nem ismer meg, mert nem akar megismerni, és nem azért, mert 
-  bármilyen belső vagy külső korlát miatt -  nem tud. Ez azt jelentené, hogy prekreatív ál
lapoton az Abszolútum állapotát kell érteni, ugyanúgy ahogyan azt az európai metafi
zikában meghatározzák: tökéletes teljességként, amiből semmi sem hiányzik, ami indo
kolhatná az eljövendő teremtést. Az Abszolútumnak nincs szüksége a világra és nincs 
rákényszerítve arra, hogy megteremtse azt. De megteheti -  ha akarja." (Jurewicz 2010, 47.o.)

2 Ugyanakkor a hajnalhasadás metaforikus fogalmi megragadásának vizsgálatakor a szerző maga is megengedi a 
fonák illetve tágabb összefüggésben -  a RV X. 130. 1 versének felhasználásával -  a szövés fogalmának aktiválását. L. a 
szóbanforgó mű 116-119. oldalát.
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Kettőnk értelmezése valójában közel áll egymáshoz:

„»Nem-létező és létező se volt még 

Nem volt ég és az égen túl a menny sem.«

Még nincsenek építőkövek, 

a lét és nem-lét eresztékei 

még nem szilárdultak meg 

Nincs idő, nincs tér, nincs anyag; 

nincs sem lét, sem nem-lét, 

semmi nincs.

De ez a semmi több mint a lét, 

több mint a nem-lét.

Még minden lehet, 

nem dőlt el a sors.

Ez a semmi szabad.

Még nem vált ketté az Egy."3

Csupán a tökéletes teljesség feltételezése, és az ezzel együtt járó megváltozott perspektíva 
különbözeti meg értelmezésünket, ám ez ebben az esetben szinte minden.

Jurewicz professzor bizonyos értelemben a védánta filozófiai alapállását vetíti vissza a 
Rigvédába. Holott a Rigvéda legnagyobb költőit éppen az az eltérő perspektíva különbözteti 
meg a későbbi korok filozófus szerzőitől, ahogyan a valóságra tekintenek. E perspektíva 
részben még a Brhadáranyaka upanisad egyes helyein is érvényesül: „Kezdetben ez a világ 
csupán brahman volt; brahman, az egyetlen egy. Mivel egyetlen egy volt, nem volt egész, még 
nem vált teljessé." (BU. 1.4.11.) „Az embernek egyszerűen úgy kell a brahmanra tekintenie, 
mint önmagára (atman), akiben a [mindenség] teljessé válhat." (BU. 1.4.7.) „Ez a brahman 
önmagát felülmúló teremtése (saisa brahmano 'tisrstih). ...Bárki, aki ráébred erre, maga is 
részese lesz a brahman önmagát felülmúló teremtésének." (BU. 1.4.6.) (Fórizs 2002,113. o.)4.

Végérvényesen e perspektíva a Chandogya upanisadban Uddálaka Áruni színrelépésével 
változik meg: „Kezdetben, fiam, ez [a világ] egyszerűen a létező (sát) volt, (egyetlen) egy, 
második nélkül (ekam evadvitiyam). Ezzel kapcsolatban egyesek azt mondják, hogy ez [a világ] 
egyszerűen a nemlétező (ásat) volt, (egyetlen) egy, második nélkül. És ebből a nemlétezőből 
született meg a létező. De hogyan lehetett volna így? Éppen ellenkezőleg, fiam, kezdetben ez

3 Fórizs László: Rigvéda Teremtéshimnuszok.
4 A nem lineáris értelmezéssel, illetve a visszateremtéssel kapcsolatban 1. Fórizs László: Rigvéda Teremtéshimnuszok (A 
szövés allegóriája), Budapest, 1995 (1989), Fórizs László: Patanjaíi: A jóga vezérfonala, Budapest, 2002 (iii. végjegyzet, 
113. o.), illetve Fórizs László: Hosszú, mély sötétség, in Folyamat és kaland, szerkesztette Csikós Ella és Karsai Gábor, 
Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, Veszprém, 2005. Bizonyos értelemben a teljesség nem a kezdet, hanem a vég: 
ez a visszateremtés lényege (Fórizs: Három töredék, e kötetben).
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[a világ] egyszerűen a létező (sat) volt, (egyetlen) egy, második nélkül."5 sad eva somyedam agra 
ásíd ekam evádvitlyam \ tad dhaika áhur asad evedam agra ásíd ekam evádvitlyam \ tasmád asatah saj 
jáyata\ \kutas tu khalu somyaivam syad iti hováca\katham asatah saj jayeta\sat tv eva somyedam 
agra asTd ekam evádvitlyam (ChUp 6, 2.1-2.).

Jurewicz professzor is látja, hogy „a valóságnak ez az upanisadisztikus felfogása leegysze
rűsíti a Násadlya ideáit. A himnusz a teremtés olyan vízióját tárja elénk, amelyben a prekreatív 
valóság se nem létező/igazság (sát) se nem nem-létező/nem-igazság (ásat)." De nemcsak ar
ról van szó, hogy a sát és az ásat szerepe felcserélődik: „A későbbi gondolkodásban a sát kifeje
zés általában a meg-nem-nyilvánult aspektusra vonatkozik, az ásat pedig a megnyilvánultra.

Mindez nagyon világosan látszik a Brhadáranyaka Upanisad 1.3.28-ban, ahol a sát jelöli azt, 
ami meg-nem-nyilvánult, halhatatlan és fénnyel teli, míg az ásat a sötét, halandó, megnyilvá
nult világot. Ezt tanúsítja a Chándogya Upanisad 6.2.1-2 is, amely rész a világ nem-létezőből/ 
nem-igazságból (ásat) való keletkezésének lehetőségét tagadja és a létező-igazságot (sát) te
kinti a teremtés forrásának." (Jurewicz 2010, 52. o.)

A Násadlya legnagyobb értéke éppen az az egyedülálló perspektíva, amelyből a teremtésre 
tekint. Ahonnan nyilvánvalóvá válik a függetlenség lehetetlensége, speciálisan a létező 
(vagy nemlétező) függetlenségének a lehetetlensége.6 (Fórizs 1989.) Később elveszett ez a 
perspektíva, és éppen a Buddha volt az, aki rátalált.

5 Fórizs László fordítása.
6 Éppen e függetlenséget feltételezi Uddálaka Áruni az idézett részben, csak éppen a független nemlétezót ('egyetlen 
egy, második nélkül', asad asTd ekam evádvitlyam) a független létezőre cseréli (sad asTd ekam evadvitTyam).
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A FILOZÓFIAI MODELLEK DIAGRAMJAI

Az alábbiakban a könyv negyedik függelékének fordítását közöljük. Az elemzés alapjául szolgáló fogalmi integráció Ju~ 
rewicz professzor által is használt modelljét Fauconnier és Turner dolgozták ki az 1990-es évek közepén. E modell négy 
'mentális térrel' operák amelyek a kognitív folyamat során integrálódnak. Ezek közül kettő a ‘bemeneti tér' (BM), ame
lyek tartalmukat részlegesen egy harmadik, ‘emergens férnek' nevezett, mentális térbe képezik le. A negyedik mentális 
tér, a generikus tér, tartalmazza az alapelemeket, a szcenáriót és a topológiát, amelyeken a bemeneti terek osztoznak. 
A bemeneti terek száma minimum kettő, de akár több is lehet belőlük. A bonyolultabb rigvédai fogalmi integrációk 
esetén akár tíznél is több bemeneti térrel találkozhatunk.

1. A  V izek G yermeke

Generikus tér

A fény szimbólumának megjelenése a sötétség szimbólumából
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Emergens tér

A tűz

tisztított vaj segítségével életre kel (/létrehozzák)

[a tűz] újszülött gyermek / borjú / csikó 

A Szómát kisajtolják és vízzel, tejjel és tisztított vajjal összeke 

verik

[a Szórna] újszülött gyermek / borjú / csikó 

A nap felkel 

Esik az eső 

Az ember megismer 

A világ megteremtődik

A Szórna megjelenik a Tűzből, a Tűz megjelenik a Szómából

A bemeneti terek főbb elemei közötti megfelelések

Gyermek: borjú : csikó : a Szórna leve : nap : villámlás : gondolat: a világ : Agni : Szórna 

Vizek: tehenek : kancák : asszonyok : tisztított vaj : tej : éjszakai égbolt: esőfelhő : zuhogó eső : 
a kogníció hiánya : prekreatív állapot: A g ni: Szórna
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2. A Nyersben K ifött 

(ámdsu pakvám)

Generikus tér

A fény szimbólumának megjelenése a sötétség szimbólumából

BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7

s

b o*0-M
ftQ)cOJXOJ

<DH ft

N<1)N
■12
$

oi

0̂CflW
ftNtn

N0ftOJ

N
£

o

01lH01
bO

'>
<

Emergens tér

A tej megjelenik a tehenek tőgyében 

A teheneket megfejik 

A tejet megfőzik 

A nap

felkel

[A nap] a tehén tőgye 

Esik az eső 

A Szómát

sajtolják 

[a Szórna] a tej 

A tüzet

meggyújtják 

[a tűz] a tej 

Az ember megismer 

A világ megteremtődik

A bemeneti terek főbb elemei közötti megfelelések

Tej: borjú : napfény : zuhogó eső : áradó Szórna : lángnyelvek : gondolatok : világ 

Tőgy: a nap a zeniten

Tehén: éjszakai égbolt: esőfelhő : a Szórna és a tűz rejtekhelyei: a kogníció hiánya : prekreatív állapot
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3. A M éz H ullámai

A bemeneti terek főbb elemei közötti megfelelések

Hulláin: szómanövény : a Szóma leve : pénisz : gyermek születése : a felkelő nap útja : 
villámlás : zuhogó eső : kozmikus tartóoszlop : gondolat: világ : Agni megismeri önm agát: 
Szórna alakjában megjelenő Agni

Halhatatlanság: a szómanövény legfelső része : a szómaié legjobb formája : a megismerés 
(kogníció) csúcspontja (/tetőpontja) : nap

Óceán: föld : Szómával kevert víz : megtermékenyített asszony : szülő anya : éjszakai égbolt: 
esőfelhő : a kogníció hiánya : a valóság prekreatív állapota : Agni
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4 . T isztítoitvaj- folyam

Generikus tér

A fény szimbólumának megjelenése a sötétség szimbólumából

BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM7 BM8 BM9 BM10 BM11 BM12
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Emergens tér

Tisztítottvaj-folyam(ok)

[a vaj] megtisztítása /meg van tisztítva 

a tehénből fejt tej

az Angirasók által a Pánik fogságából kiszabadított tehenek 

az Indra által kiszabadított vizek 

a Szórna áradása szómafolyamok 

csikóvá/lóvá válik 

tűzzé válik 

A nap felkel 

Esik az eső

A világ megteremtődik

A Szórna megjelenik a Tűzből, a Tűz megjelenik a Szómából 

A költők megismernek

A bemeneti terek főbb elemei közötti megfelelések

Tisztítottvaj(ghrta)-folyam /Patakokban folyó tisztítottvaj (ghrta): kifolyó tej: vizek : a Szórna leve : 
a nap sugarai: eső : prekreatív állapot: gondolatok

Megjelenés a tejben: aranynád: csikó : nap : világ : A g ni: a megismerés (kogníció) tárgya
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5. Az A ngirasok kiszabadítják a Teheneket

Generikus tér
A fény szimbólumának megjelenése a sötétség szimbólumából

BM 3 BM 4 BM 5 BM 6 B M 7 B M 8 BM 9 BM 10 BM 11 BM 12 BM 13 BM 14 BM 15 BM 16 BM 17
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Emergens tér
Az angirasok

reggel felébrednek 
kincset találnak 
kiszabadítják a teheneket 
tejet töltenek ki egy edényből 
lecsutakolják a lovat
kihegyeznek / megéleznek egy fém szerszámot( /tárgyat)
erőfeszítést tesznek és megizzadnak
leülnek
leültetnek egy papot 
fújtatják (szítják) a tüzet 
(tűz) köré ülnek 
áldoz[atot mutat]nak[ be] 
megismernek
folyókat szabadítanak ki (/tesznek szabaddá) 
napfelékeltét hoznak létre (/ teremtenek) 
esőt csinálnak 
megteremtik a világot 

Az angirasok Agni (a tűz)
A költő (az) angiras(ok közül való)

A bemeneti terek több elemei közötti megfelelések
Tehenek: kincs : tej : hajnalok : folyók : eső : lángnyelvek : gondolatok : világ
Szikla: tehén : edény : éjszakai égbolt: hegy : esőfelhő : Agni rejtekhelye : kogníció hiánya :
prekreatív állapot
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6. Indra Harca V rtrával

A bemeneti terek főbb elemei közötti megfelelések

Vrtra: hegy: esőfelhő : Szóma rejtekhelye : éjszakai égbolt: a kogníció hiánya : prekreatív állapot 

A vizek: folyók : eső : szómaié : tehenek : gondolatok : a világ 

Indra: nap : áldozatbemutató : Agni

Indra mennyköve (vájra): a felkelő nap sugara : villámlás : a kogníció felvillanása



172 KER ÉKN YO M O K 2 0 1 3 /7

7. V isnu Lábnyomai

A bemeneti terek főbb elemei közötti megfelelések

Három lábnyom: föld : tér : ég a nappal: a felkelő nap és az áldozat útja : szavak

A harmadik lábnyom mézzel van tele: Szómával/esővel teli nap : átjáró, amelyen keresztül 
Visnu kilép a világból

Visnu: földmérő : király : bika : felkelő nap : a beszéd teljessége
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8. Réz Tartóoszlop

A bemeneti terek főbb elemei közötti megfelelések

Rézoszlop: a felkelő nap sugara : villám : kozmikus tartóoszlop : az áldozat költők által követett útja 

Gárta: üreg (/lyuk) a földben : edény : ülőhely : Szómával /esővel teli nap 

Variam és Mitra: két király a trónuson (/ülésen) / harci szekéren
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