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MŰHELY

Pajor Sándor

Sankaraszvámin Njája-pravésája, avagy egy buddhista 
logikai kézikönyv a hatodik századból

Előszó1

A buddhista logika atyjaként Dignágát (510)2 tartják számon, Sankaraszvámin (555) 
feltehetőleg az ő tanítványa volt.3 Műve, a Njája-pravésa (NP, Bevezetés a logikába) 
egy rövid kézikönyv, amelynek segítségével a diákok elsajátíthatták a helyes érvelés 
menetét és megismerkedhettek az érvelésben elkövethető különféle hibákkal. A NP 
bevezető jellegű tanulmányként szolgálhatott Dignága bonyolultabb írásaihoz,4 
erre utal a mű záróverse is.5

A NP szövegváltozatairól, kiadásairól és fordításairól

Tömörségének és érthetőségének köszönhetően a NP nagy népszerűségnek ör-
vendhetett, ezt mutatja, hogy egy kínai és két tibeti fordítás készült a műről, továb-
bá számos kommentárt is írtak a NP-hoz különböző nyelveken. Indián kívül a kínai 
és a japán logikára gyakorolt hatást. Indiában a buddhizmus visszaszorulása után a 
dzsainák gondozták tovább a szöveget.6

Sokáig úgy gondolták, hogy a NP szanszkrit változata nem maradt ránk, csak a 
huszadik század elején leltek rá a híres dzsaina filozófus, Haribhadra Szúri (770) 
kommentárjával ellátott szanszkrit eredetire. Azóta számos kéziratot és szubkom-
menárt sikerült beazonosítani. Muni Dzsambúvidzsaja nemrégiben készített egy 

1 A tanulmány és a fordítás létrejöttéhez sokban hozzájárult Ruzsa Ferenc, segítségét és támogatását há-
lásan köszönöm!

2 Az indiai filozófusok datálásában Karl H. Potter online is elérhető, időközönként frissülő bibliográfiá-
jára támaszkodtam, faculty.washington.edu/kpotter/xhome.htm.

3 Douglas Daye, Musashi Tachikawa, Karl H. Potter: „Śaṁkarasvāmin: Nyāyapraveśa.” In: Karl H. 
Potter (szerk.): Encyclopedia of Indian Philosophy: Buddhist Philosophy from 350 to 650 AD., Delhi, Motilal 
Banarsidass Publishers Private Limited, 2003, 463.

4 Tachikawa, Musashi: „A Sixth Century Manual of Indian Logic,” Journal of Indian Philosophy, I, 
1971/1. 111. 

5 A záróversben olvasható diṅ-mātra-siddhaye („a kezdeti irány jelzése céljából”) alakban a diṅ (= dig) 
alak lehet egy elmés utalás Dignágára. 

6 Tachikawa: i. m., 111.
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teljességre törekvő kritikai kiadást, amelyhez kilenc kéziratot használt fel, de ha 
szükségesnek találta, a tibeti változatok alapján emendálta a szanszkrit szöveget.7 
Fordításomhoz ezt a kiadást vettem alapul.8 Dzsambúvidzsaja könyve azért is 
nagyszerű, mert a NP-n kívül két kommentárt, valamint a NP két tibeti recenzióját 
is tartalmazza.

A NP-t kínaira Xuanzang (magyaros átírásban: Hszüancang) fordította le 647-
ben, három évvel tizenhat évig tartó indiai útjáról való visszatérése után. Ehhez a 
fordításhoz 12 klasszikusnak számító kínai kommentár készült.9 A legjelentősebb-
nek a legkorábbi kommentárt tartják, amit Kuiji (Kujcsi) (632–682)10 írt. A hivatko-
zott cikkben Tucci kimerítően összeveti a szanszkrit terminológiát a kínaival, vala-
mint rávilágít az indiai és a kínai értelmezések közötti különbségekre.

Xuanzang kínai fordításából készült az első tibeti fordítás. Érdekesség, hogy a 
fordítók azt gondolták, hogy Dignága híres Njája-mukha (A logika kezdete) című mű-
vével van dolguk,11 komoly fejtörést okozva ezzel a huszadik századi kutatóknak.12

A NP-nak fennmaradt még egy tibeti változata. Ez később, a kínai Song (Szung) 
dinasztia idején (960–1279) készült szanszkritból, de meglepő módon ezt is Dig-
nága nevén jegyezték.13

A tibeti szövegváltozatok a tibeti buddhista kánon Tandzsur részébe foglalva, 
fadúcos nyomtatással készült könyvekben maradtak fenn. Számos recenzió áll a ku-
tatók rendelkezésére, ezeket rendszerint arról a kolostorról vagy városról nevezték 
el, ahol készültek. A mű szanszkritból készült fordításának narthangi és pekingi 
recenziója megtalálható Dzsambúvidzsaja már említett kiadásában.14 

A NP-nak több szanszkrit kiadása és angol fordítása15 is a kutatók rendelkezé-
sére áll, de magyar nyelven még csak a tibetiből készült fordítás jelent meg, amely 
csaknem a mű egészét felöleli. Ezt Horváth Z. Zoltán készítette,16 fordítását egy 

7 Jambuvijaya, Muni: Nyāyapraveśakaśāstra of Baudh Ācārya Diṅnāga, Delhi, Motilal Banarsidass, 2009, 
1–12.

8 Lábjegyzetben jelzem, ha Jambuvijaya recenziójától ( J) eltérek. Az alternatív olvasatok megjelö-
lésében követem Jambuvijaya apparátusát; a Ruzsa Ferenc javasolta javításokat Em. R jelzi. A fel-
használt szanszkrit szöveg latin betűs átiratát elektronikusan közzétettem: academia.edu/31417166/
Th e_Nyāyapraveśa_of_Śaṅkarasvāmin 

9 Christoph Harbsmeier: „Language and Logic” In Needham, Joseph (szerk.): Science and Civilisation 
in China, Vol. VII/1, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 361–362.

10 Tucci, Guiseppe: „Notes on the Nyāyapraveśa by Śaṅkarasvāmin”. Journal of the Royal Asiatic Society, 
vol. 63, 1931/2. 382.

11 Harbsmeier: i. m., 361.
12 Lásd a második fejezetet.
13 Harbsmeier: i. m., 362.
14 Jambuvijaya: 133–161.
15 Különösen hasznosnak bizonyult Tachikawa fordítása (120–129.), ám a rendelkezésére álló szanszk-

rit szövegnél sokkal jobb Jambuvijaya kiadása.
16 Horváth Z. Zoltán: „A buddhista ismeretelmélet egyik részterülete: a következtetések tana, San-

karaszvámin: Bevezetés a logikába”. In Fehér Judit – Horváth Z. Zoltán (szerk.): Buddhista logika, 
Budapest, Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi Kiadó, 1995, 81–106.
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hasznos szószedettel is ellátta. Ez Ruzsa Ferenc értékelése szerint „követésre érde-
mes gyakorlat, hiszen nemcsak a laikus olvasót segíti, hanem megkönnyíti az egyes 
fordítók megoldásainak összevetését, s előbb-utóbb már ‘véglegesnek’ tekinthető 
standardok kialakítását is.”17 Fordításom elkészítésének az egyik célja az volt, hogy 
a kialakulóban lévő magyar terminológia függvényében az azóta megszokottabbá 
vált magyar terminusokat közöljem. További cél volt a teljes szöveg fordításának 
közlése a rendelkezésre álló legfrissebb kritikai kiadás alapján.

A NP szerzőségét illető megjegyzések

A huszadik század eleje táján élénk vita alakult ki arról, hogy ki is a NP valódi szer-
zője.18 Úgy tűnik számomra, hogy a vita nyomán zavar alakult ki annak tekinteté-
ben, hogy melyik szövegváltozatot kinek is tulajdonítja a hagyomány. Potter té-
vesen azt közli enciklopédiájában, hogy a tibeti hagyomány Sankaraszváminnak, 
a kínai pedig Dignágának tulajdonítja a művet.19 A valóság ennek éppen az ellenté-
te: Needham kötetében az olvasható, hogy a kínai változat Sankaraszvámint, a két 
tibeti változat és a szanszkrit „eredeti” viszont Dignágát jelölte meg a NP szerzője-
ként.20 További kavarodást okoz, hogy – számomra meglepő módon – Dzsambú-
vidzsaja modern kritikai kiadása is Dignágát adja meg szerzőként,21 nyilván azért, 
mert a kötetben közölt szanszkrit kéziratokon és tibeti fordításon is Dignága neve 
szerepel.22

Egyáltalán nem meglepő, hogy a későbbi hagyomány – mind Indiában, mind 
pedig Tibetben – egy sokkal ismertebb filozófusnak tulajdonította az oly nagy 
becs ben tartott művet. Miért állíthatjuk mindezek ellenére, hogy NP nem lehet Dig-
nága alkotása? 

A NP-t Tucci összevetette Dignága két legfontosabb logikai jellegű írásával, 
a Njája-mukhával és a Pramána-szamuccsajával. Míg a NP kilenc látszattézist (paksá-
bhásza) ismer, a két Dignága mű csupán öt esetet sorol ide. Kilenc látszattézist csak 
a NP-ban és a NP hatására készült művekben találhatunk, mint a már említett kínai 
és dzsaina kommentárirodalomban, valamint a Máthara-vrittiben.23 Ez a kilences 

17 Ruzsa Ferenc: „Négy Mahájána mester”. BUKSZ IX, 1997/1. 29–43, 38.
18 Számos cikk jelent meg a témával kapcsolatban, melyek közül itt most csak Tucci idevágó legutolsó 

cikkére fogok hivatkozni. A teljes bibliográfiához lásd Harbsmeier: i. m., 361 (különösen a második 
lábjegyzet) és Potter: i. m., 463.

19 Potter: i. m., 463.
20 Harbsmeier: i. m., 361.
21 Jambuvijaya: i. m., xii.
22 Harbsmeier: i. m., 361.
23 Mindez érdekes kérdéseket vet fel mind a Máthara-vritti datálásával, mind pedig valós szerzőjének 

kilétével kapcsolatban, ám ezek nem képezik jelen tanulmány tárgyát.
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osztályozás nem jelenik meg sem Dignága, sem pedig az őt követő Dharmakírti 
(640) műveiben.24

További érv, hogy Dignága összesen 14 látszatcáfolást ismer valamennyi vonat-
kozó művében. Ezek közül egyet sem említ a NP,25 a vonatkozó fejezet rövid és 
kidolgozatlan.26

Érvként szokás megemlíteni, hogy a NP nyelvezete egyáltalán nem hasonlít a 
Dignágától megszokott fogalmazásmódhoz.27

A legfontosabb érv Sankaraszvámin szerzősége mellett, hogy a legjobb állapot-
ban a kínai fordítás maradt fenn, éppen az, amelyik Sankaraszvámin nevét őrzi.28 
Xuanzangnak köszönhetően Kínában több száz eredeti nyelvű buddhista szöveg 
állt rendelkezésre. Könnyen lehet, hogy nagyobb – és talán pontosabb – könyvtára 
volt, mint a legtöbb korabeli indiai vagy tibeti könyvtárnak. Joggal feltételezhetjük, 
hogy éppen Xuanzang őrizte meg helyesen a szerző nevét.

Mindezek alapján számomra több mint valószínű, hogy Sankaraszvámin alko-
tásával van dolgunk, noha a mai napig találkozhatunk olyan kiadásokkal, amelyek 
Dignágának tulajdonítják a művet.

A NP tartalmának rövid összefoglalása

Noha szándékom szerint a fordítás, a szöveget tagoló (az eredeti szövegből hiány-
zó) címek,29 valamint a fordítást kísérő lábjegyzetek önmagukban is könnyen ér-
telmezhetővé teszik a művet, hasznosnak tűnik a NP vázlatos összefoglalása és a 
buddhista logikában használatos bizonyítás rövid bemutatása.

A NP-ban ismertetett bizonyítás (2–6. szútra) három tagot használ, ezek a tézis, 
az érv és a példa. Ezt a hármas felosztást Dignága (510), vagy esetleg Prasasztapáda 
(530), a vaisésika fi lozófus használta elsőként.30 A hármas felosztás újítás a korábbi 
Njája-szútrához képest, amely szerint öt tag szükséges a helyes bizonyításhoz. Csak-
hogy ez az öt tag minden további nélkül háromra redukálható, az újítás csupán 
a redundáns elemeket küszöböli ki, ebben az értelemben pedig elegánsabb bizo-
nyítást tesz lehetővé.31 További újítás a Njája-szútrához képest, hogy a hasontézisűek 
24 Tucci: i. m., 381–382.
25 Arthur Berriedale Keith: „Th e Authorship of the Nyayapravesa”. Th e Indian Historical Quarterly, IV, 

1928/1. 14. 
26 Vö. a 26. szútrával.
27 Keith: i. m., 15.
28 Mind Tachikawa (i. m., 111), mind pedig Harbsmeier (i. m., 361) Ui Hakuju 1944-es, japán nyelvű 

publikációjára (Bukkjó ronrigaku) hivatkozik, mely tartalmazza a szöveg kínai recenzióját is. Ezt a pub-
likációt nem tudtam beszerezni, de még ha sikerült is volna hozzájutnom, japánul sajnos nem tudok.

29 A címeket a szöveg logikáját követő számozással láttam el, valamint zárójelben közöltem azt is, hogy 
hányadik szútrában járunk.

30 A kérdéssel kapcsolatban sok a bizonytalanság, még a relatív kronológiában sem lehetünk biztosak.
A datálásban ismét Potter bibliográfi ája volt mérvadó.

31 Ruzsa Ferenc: „A szerszám és a módszer. Következtetés az arisztoteliánus és az ind logikai tradí-
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és ellentézisűek definiálásának köszönhetően a bizonyításban a deduktív rész, azaz 
a következtetés tisztán extenzionális logikát követ. De lássuk előbb részletesen a 
bizonyítás három tagját!

(1) A tézis gyakorlatilag a konklúzió megfogalmazása, a bizonyítandó állítás elő-
re bocsájtása, amely nem állhat ellentétben az érvényes ismeretforrásokkal. (2) Ezt 
követi az érv, ami a tézis alanyának egyik tulajdonságára mutat rá. Az érvnek há-
rom feltételnek kell megfelelnie: (2a) az érvként említett tulajdonság igaz a tézis 
alanyára, (2b) igaz a hasontézisűekre32 (vagy azok egy részére) és (2c) mindig hamis 
az ellentézisűekre.33 (3) Példából két fajta létezik, (3a) hasonlóságon alapuló és (3b) el-
lentétességen alapuló. Az előbbi azt illusztrálja, hogy az érvként említett jelleg a ha-
sontézisűekre igaz, utóbbi pedig azt hivatott bemutatni, hogy az érvként említett 
jelleg az ellentézisűekre hamis. Lássuk az indek által használt klasszikus példát a 
bizonyításra: 

1) Tűz van a hegyen,
2) mert füstöl,
3a) mint a konyha.
3b) nem úgy, mint a tó.

A helyesen felállított tézis és érv magában rejt egy általános törvényt, esetünkben 
azt, hogy ahol füst van, ott tűz is van. Ezt a törvényt a példa hivatott illusztrálni: 
a konyhában tapasztaltak alapján köztudott, hogy ha füst van, akkor tűz is van; ill. 
a tavon, ahol soha nincs tűz, füst sem lehet. Funkcióját tekintve a példa az általános 
törvény megalapozása egy közismert dolog segítségével, ez a része a bizonyításnak 
tehát induktívnak tekinthető.

A helyes bizonyítás mellett nagyon hasznos ismerni a bizonyításban elkövethető 
különféle hibákat. Legnagyobb terjedelemben ezt tárgyalja a NP. A bizonyítás há-
rom tagjának mindegyikében lehet hibát ejteni, ezeket a mű külön-külön tárgyalja. 
Összesen kilenc látszattézis (7–8. szútra) kerül bemutatásra. Ezt követi a tizennégy 
látszatérv (9–13. szútra) három csoportba sorolva: négy vitatott, hat nem egyértelmű, 
és négy ellentmondó látszatérvet ismertet. A tíz látszatpéldát (14–18.) két alosztályba 
sorolja: öt hasonlóságon és öt ellentétességen alapuló látszatpéldát említ a NP.

Mindezek kimerítő tárgyalását követi más fontos ismeretelméleti és érvelésta-
ni kérdések rövid bemutatása, de ezeket csak egy-egy rövid definíció, illetve leírás 
erejéig érinti a szerző. Ezek:  az érvényes ismeretforrások (20. szútra), éspedig az 
érzéki tapasztalat (21.) és a következtetés (22.); a látszattapasztalat (23.) és a látszat-
következtetés (24.); valamint a cáfolás (25.) és a látszatcáfolás (26.). A korábban al-
kalmazott tételes kifejtéssel, illusztrációkkal itt már nem igazán találkozhatunk.

cióban”. In: Betegh G. et al. (szerk.): Töredékes hagyomány, Steiger Kornélnak, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 2007, 239–270.

32 Hasontézisűek azok a dolgok, amikre a tézis állítmánya hasonlóképp igaz.
33 Ellentézisűek azok, amikre a tézis állítmánya hamis.
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Njája-pravésa – Bevezetés a logikába

1. Bevezető (1.)

A bizonyítás és a cáfolás a látszatformáikkal együtt mások meggyőzésére; az érzéki 
tapasztalat és a következtetés a látszatformáikkal együtt magunk meggyőzésére – 
ez a könyv tartalmának összegzése.

2. A bizonyítás (2.)

Ezek közül a bizonyítás a tézis, az érv és a példa kimondása, hiszen ezek kimondá-
sával mutatjuk meg a bírák számára ismeretlen dolgot.

2.1 A tézis (3.)
Ezek közül a tézis az, amikor egy ismert alanyról bizonyítandónak vesszük azt, 
hogy egy ismeretes sajátsággal rendelkezik. Hozzáteendő, hogy a tézis nem mond-
hat ellent az érzéki tapasztalatnak vagy más érvényes ismeretforrásnak. Például:
„A hang mulandó, vagy örök?”34

2.2 Az érv (4.)
Az érvnek három kritériuma van. Mikor van meg a három kritériuma? Ha a tézis 
alanyának tulajdonsága; hasontézisűekre igaz; az ellentézisűekre sohasem igaz. És 
mi a hasontézisű, illetve mi az ellentézisű? Az a dolog hasontézisű, ami annyiban 
hasonló, hogy rá is igaz a bizonyítandó tulajdonság. Például, ha a hang mulandósá-
ga a bizonyítandó, akkor a fazék és eff élék hasontézisűek, lévén mulandóak. Ellen-
tézisű az, amire a bizonyítandó nem igaz. „Ami örök, arról köztudott, hogy nem 
készített, mint a tér.” Itt az, hogy „készített” (azaz szándékos cselekvés előzi meg), 
a tézis alanyának valóban tulajdonsága; csakis hasontézisűekre igaz; az ellentézisű-
ekre mindig hamis – tehát érv a mulandóság mellett.35

2.3 A példa (5.)
A példa kétféle lehet – hasonlóságon vagy ellentétességen alapuló. Közülük a ha-
sonlóságon alapulót akkor alkalmazzuk, amikor azt mondjuk ki, hogy az érv csakis 
a hasontézisűekre igaz. Például: „ami készült, arról köztudott, hogy mulandó, mint 
a fazék és eff élék.” Az ellentétességen alapulót pedig akkor alkalmazzuk, amikor 

34 A „hang” mulandóságának kérdése az indiai logika egyik legismertebb példája. A probléma az orto-
dox hinduizmus – elsősorban a mímánszá fi lozófi a – azon tételére utal, hogy a Véda, azaz a kinyilat-
koztatás (sabda: hang/szó) öröktől fogva létezik, ezért a hangnak is öröknek kell lennie.

35 A példában tehát a tézis: „A hang mulandó,” az érv: „mert készített.” A tézis alanya a hang, a bizonyí-
tandó tulajdonság a mulandóság. Hasontézisű pl. a fazék (mert mulandó), ellentézisű pl. a tér (mert 
nem mulandó, azaz örök).

 Figyeljük meg, hogy az érv nem igaz minden hasontézisűre (pl. a villám mulandó, de nem készített), 
de minden ellentézisűre hamis – egyetlen örök dolog sem készített.
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azt mondjuk ki, hogy a bizonyítandó tulajdonság hiányában az érv sohasem igaz. 
Például: „ami örök, arról köztudott, hogy nem készített, mint a tér.” Itt az „örök” 
szóval a  mulandóság hiányát fejezzük ki, a „nem készített” szóval pedig a készített-
ség tagadását, ugyanis a tagadás tagadása állítás.36 

Ezzel kifejtettük a tézist, az érvet és a példát.

2.4 Ez a három együtt a bizonyítás (6.)
Ezeknek a kimondását mások meggyőzésekor bizonyításnak nevezzük. Például: 
„a hang mulandó” – ez a tézis kimondása. „Mert készült” – ez annak kimondása, 
hogy [az érv] a tézis alanyának tulajdonsága. „Ami készült, arról köztudott, hogy 
mulandó, mint a fazék és effélék” – ez a hasontézisűek konformitásának kimondá-
sa. „Ami örök, arról köztudott, hogy nem készült, mint a tér” – ez a kontraponált37 
kimondása. A [bizonyítás] „tagjainak” csakis ezt a hármat mondjuk.

3. A látszatbizonyítás

3.1 A látszattézis (7–8.)
A látszattézis az, amit bizonyítani szeretnénk, de ellentmond az érzéki tapasztalat-
nak vagy valami másnak. Éspedig (1) érzéki tapasztalatnak ellentmondó, (2) követ-
keztetésnek ellentmondó, (3) hagyománynak ellentmondó, (4) közvéleménynek 
ellentmondó, (5) saját szavának ellentmondó, (6) vitatott állítmány, (7) vitatott 
alany, (8) mindkettő vitatott, (9) közismert reláció.

Közülük (1) érzéki tapasztalatnak ellentmondó pl.: „a hang nem hallható.” 
(2) Következtetésnek ellentmondó pl.: „a fazék örök.”
(3) Hagyománynak ellentmondó pl.: ha egy vaisésika filozófus bizonyítja, hogy 

„a hang örök.”38

(4) Közvéleménynek ellentmondó pl.: „rituálisan tiszta az emberi koponya,39 
mert élőlény része, akárcsak a kagylókürt vagy a gyöngyház.”

(5) Saját szavának ellentmondó pl.: „anyám meddő, apám egy szűz papnöven-
dék fiú.”
36 Szanszkritul a mulandó a-nitja, „nem-örök,” ennek tagadása a „nem nem-örök,” azaz: örök (yathâ·b-

hāvâ·bhāvo bhāva Em. R; yathā bhāvâ·bhāvo ‘·bhāva J).
37 A kontraponált egy feltételes állítás helyes, érvényes, ekvivalens megfordítása: ha arany, fénylik ↔ ha 

nem fénylik, nem arany.
38 A hindu vaisésika rendszerben a hang mulandó (Vaisésika-szútra 2.24–43). Ez összefügghet azzal, hogy 

csupán két érvényes ismertforrást fogadnak el, az érzéki tapasztalatot és a következtetést. A szóbeli 
közlést a következtetés egy fajtájának tartják: „A szóbeli közlés a következtetésbe beletartozik, mert 
hasonló típusú.” (śabdādīnām apy anumāne ‘ntarbhāvaḥ samānavidhitvāt. Padártha-dharma-szangraha 
256.) Ez a buddhista felfogás is; de a többi hindu iskola számára önálló ismeretforrás a hang (sabda), 
amit értelmezhetünk kinyilatkoztatásnak vagy szóbeli közlésnek. 

39 Az emberi koponyát (kapála) különböző tantrikus szekták használták a rituáléikhoz. Természetesen 
a közvélemény elítélte ezt a gyakorlatot: Mahéndra-vikrama-varman 7. századi király ismert darabja, 
a Részeg játszadozások komédiája (Matta-vilásza-prahaszana) többek között egy kápálikát, azaz egy kopo-
nyacsészés „aszkétát” is pellengérre állít.

Orpheus_Noster_2018.3_beliv_04.indd   63 2018. 07. 16.   9:10:52



X. ÉVF. 2018/2.X. ÉVF. 2018/3.

64

(6) Vitatott állítmány pl.: ha egy buddhista egy szánkhja-követővel vitázva állít-
ja, hogy „a hang megszűnő.”40

(7) Vitatott alany pl.: ha egy szánkhja-követő egy buddhistával vitázva állítja, 
hogy „a lélek tudatos.”41

(8) Mindkettő vitatott pl.: ha egy vaisésika fi lozófus egy buddhistával vitázva 
állítja, hogy „a lélek a boldogságot és a többi tudati minőséget hordozó szubsztan-
cia.”42

(9) Közismert reláció pl.: „a hang hallható.”43

Ezeknek a kimondása tételhiba,44 mivel ezeket lehetetlen megmutatni, ugyanis a 
dolog mibenlétével állnak ellentmondásban, és a bizonyítás hiábavaló. 

Elmondtuk a látszattéziseket.

3.2 A látszatérv (9.)
A látszatérvek vitatottak, nem egyértelműek vagy ellentmondóak.

3.2.1 A vitatott látszatérv (10.)
Közülük a vitatottból négyfajta van, éspedig (1) mindkét fél számára vitatott, (2) az 
egyik fél számára vitatott, (3) kétely miatt vitatott és (4) szubsztrátum miatt vita-
tott.

Közülük (1) mindkét fél számára vitatott a hang mulandó voltát bizonyítandó: 
„mert látható.”

(2) Egyik fél számára vitatott a hang megnyilvánulás-elméletét45 vallóval szem-
ben: „mert készült.”

(3) Kétely miatt vitatott, ha a tűz [füstre való hivatkozással történő] bizonyítása-
kor egy olyan gomolyagra mutat rá, amelyről kétséges, hogy nem pára-e. 

(4) Szubsztrátum miatt vitatott az éter létezését tagadókkal szemben: „az éter 
szubsztancia, mert egy minőség szubsztrátuma.”46

40 A szánkhja rendszer bizonyos változataiban a hang fi nomelem, azaz tartós entitás, nem megszűnő.
41 Mivel a buddhista fi lozófi a elutasítja a lélek létét, ezért a tézis („a lélek tudatos”) alanya vitatott.
42 A „hordozó szubsztancia” szó szerint „inherens ok” (szamaváji-kárana). A buddhista fi lozófi a elutasít-

ja egyrészt a lélek létét, másrészt a minőséget hordozó szubsztancia gondolatát is.
43 A tézissel az a probléma, hogy nem közöl új információt. A bevett ind felfogás szerint egy érvényes 

ismeretforrásnak új tudást kell eredményeznie.
44 Érdekes, hogy itt a látszattézis (paksábhásza) értelmében a hindu njája iskola régi terminusait látjuk: 

tétel-hiba (pratidnyá-dósa).
45 Az elmélet szerint a kimondott szó mulandó ugyan, de ez csupán megnyilvánult formája az örök 

szónak. 
46 Az ötödik elem, az éter (ákása) a buddhisták szerint nem létezik: náluk ez a szó csupán az üres teret 

jelenti. A vaisésika fi lozófi a viszont azzal bizonyítja a létezését, hogy minden minőségnek van hordo-
zója, a mindenféle közegben terjedő hang szubsztrátuma tehát érzékelhetetlen, mindenütt jelenlevő 
szubsztancia lehet csak, és ezt nevezik éternek. – A felhozott példa a vitatott alanyú látszattézisek 
közé tartozik.
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3.2.2 Nem egyértelmű látszatérv (11.)
Hatféle nem egyértelmű látszatérv van: (1) egyaránt igaz, (2) egyaránt hamis, (3) a 
hasontézisűek egy részére és az ellentézisűek egészére igaz, (4) az ellentézisűek egy 
részére és a hasontézisűek egészére igaz, (5) az ellen- és a hasontézisűek egy részére 
is igaz, (6) ellentmondó érvényes.

Közülük (1) egyaránt igaz pl.: „örök, mert megismerhető.” Hiszen ez nem egyér-
telmű, mivel az örök és a mulandó esetben47 egyaránt igaz. Vajon a hang mulandó, 
mert megismerhető, mint a fazék? Avagy örök, mert megismerhető, mint az éter?

(2) Egyaránt hamis pl.: „örök, mert hallható.” Hiszen ez, mivel az örök és a mu-
landó esetben is kizárt,48 és mivel az örökön és a mulandón túl más eset nem lehet-
séges,49 így kétségre ad okot: Milyen ez, ami hallható? [Örök, vagy mulandó?]

(3) A hasontézisűek egy részére és az ellentézisűek egészére igaz pl.: „a hangot nem 
előzi meg szándékos cselekvés, mert mulandó.” Az az eset, hogy „nem előzi meg szán-
dékos cselekvés,” ehhez hasontézisű; mint a villám és az éter. Ezek egy részére, a vil-
lámra és effélékre igaz a mulandóság, az éterre és effélékre nem. Az az eset, hogy „szán-
dékos cselekvés előzi meg,” ehhez ellentézisű; mint a fazék. Ezek mindegyikére igaz a 
mulandóság. Ez sem egyértelmű, mert a villám és a fazék [a mulandóság tekintetében] 
hasonlók: Vajon a hangot szándékos cselekvés előzi meg, mert mulandó, akárcsak a 
fazék? Avagy a hangot nem előzi meg szándékos cselekvés, mert mulandó, akárcsak a 
villám és effélék?

(4) Az ellentézisűek egy részére és a hasontézisűek egészére igaz pl.: „a hangot 
szándékos cselekvés előzi meg, mert mulandó.”  Az az eset, hogy „szándékos cse-
lekvés előzi meg,” ehhez hasontézisű; mint a fazék. Ezek mindegyikére igaz, hogy 
mulandó. Az az eset, hogy „nem előzi meg szándékos cselekvés,” ezzel ellentézisű; 
mint a villám és az éter. Ezek egy részére, a villámra és effélékre igaz, hogy mulan-
dók, az éterre és effélékre nem. Ezért ez sem egyértelmű, mert a villám és a fazék [a 
mulandóság tekintetében] hasonlók.

(5) Az ellen- és a hasontézisűek egy részére is igaz pl.: „a hang örök, mert tes-
tetlen.” Az az eset, hogy „örök,” ehhez hasontézisű; mint az éter és az atom. Ezek 
közül az éterre igaz, hogy testetlen, de az atomra nem. Az az eset, hogy „mulandó,” 
ehhez ellentézisű; mint a fazék és a boldogság. Közülük a boldogságra és hasonlók-
ra igaz, hogy testetlenek, a fazékra és hasonlókra nem. Ezért ez sem egyértelmű, 
mert a boldogság és az éter [a testetlenség tekintetében] hasonlók.

47 A paksa, tézis szó fordítása itt és alább is többször „eset”: a hasontézisűek és az ellentézisűek két eseté-
ről van szó.

48 T.i. a hangon kívül semmi másra nem igaz, hogy hallható. (Ezt a njája filozófia máshogy gondolja, lásd 
az 50. lábjegyzetet.) Így egyetlen hasontézisű vagy ellentézisű sincsen.

49 cānyasyāsaṁbhavāt P2, P3, K, D, R, V; cānyasya cāsaṁbhavāt J
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(6) Ellentmondó érvényes pl.: „a hang mulandó, mert készült, mint a fazék” –
„a hang örök, mert hallható, mint a hang univerzálé.”50 Ez a kettő csakis együtt lesz 
egyetlen nem egyértelmű [látszatérv], mivel kettejük kételyre ad okot. 
3.2.3 Ellentmondó látszatérv (12–13.)
Az ellentmondó [látszatérv] négyféle, éspedig: (1) az állítmány mivoltával ellen-
téteset bizonyító, (2) az állítmány sajátságával ellentéteset bizonyító, (3) az alany 
mivoltával ellentéteset bizonyító, (4) az alany sajátságával ellentéteset bizonyító.51

Közülük (1) az állítmány mivoltával ellentéteset bizonyító pl.: „a hang örök, 
mert készült, azaz szándékos cselekvés előzi meg.” Ez az érv csak ellentézisűekre 
igaz, ezért a bizonyítandó állítmány, ti. „örök,” mivoltával ellentétes mulandóságot 
bizonyítja. Mivel az állítmány mivoltával ellentéteset bizonyít, ezért ellentmondó.

(2) Az állítmány sajátságával ellentéteset bizonyító pl.: „a szem és a többi ér-
zékszerv valaki másnak [ti. a léleknek] a célját szol gálja; mert összetett struktúrák; 
mint az ágy, a szék és eff élék részei.”52 Ahogy bizonyítja ez az érv, hogy a szem és a 
többi érzékszerv valaki másnak a célját szolgálja, ugyanúgy azt is bizonyítja erről a 
bizonyos másról, hogy összetett struktúra (ami a bizonyítandó állítmány [ti. a lélek] 
sajátságával ellentétes), mivel egyik összefüggésre sincs ellenpélda.53

(3) Az alany mivoltával ellentéteset bizonyító pl.: „a lét nem szubsztancia, nem 
mozgás, nem minőség; mert egy-egy szubsztanciához tartozik, továbbá megvan 
minőségekben és mozgásokban is; mint a többi univerzálé.”54 Hiszen ahogy bizo-
nyítja ez az érv, hogy a lét nem szubsztancia stb., ugyanúgy azt is bizonyítja, hogy
a lét nemlét, mivel egyik összefüggésre sincs ellenpélda. 55

50 A njája fi lozófi a szerint, amikor észlelünk, egyszerre fogjuk fel az egyedet és az univerzálét. Nemcsak 
Riskát látom, hanem azt is, hogy tehén. Ha trombitaszót hallok, azt is hallom, hogy ez hang, tehát a 
hang-univerzálé is hallható. Az univerzálék pedig örökök.

51 Bár ez a négy kategória logikusnak tűnik, a kifejtésben csak az elsőt sikerül értelmes tartalommal 
megtölteni, a harmadik és negyedik teljesen hibás.

52 Az érv a Szánkhja-káriká lélekbizonyítására utal: saṁghāta-parârthatvāt… puruṣo ’sti (SK 17). Eszerint 
az összetett dolgok – mint az emberi szervezet is – nyilvánvalóan valami célt szolgálnak, és ez a cél
a rendszeren kívül található, tehát létezik a purusa, a lélek (Ruzsa (1997): 93–97). Gaudapáda kom-
mentárjában is az ágy példáján illusztrálja ezt a bizonyítást. Ám a NP a hiba illusztrációjaként „el-
rontja” a szánkhja érvet, az emberi jelenség egésze helyett csak annak részeiről, az érzékszervekről, 
valamint az ágy egésze helyett az ágy alkatrészeiről beszél.

53 A lélek (ami a hindu fi lozófi a szerint nem összetett struktúra) nem ellenpélda, ez ugyanis éppen a 
bizonyítandó. A többi egyszerű dolog (tér, atomok) célját viszont semmi nem szolgálja.

54 Az érv a Vaisésika-szútra I.2.8–11 közeli parafrázisa. A vaisésika fi lozófi a szerint egy szubsztancia vagy 
több szubsztanciához (ti. a részeihez) tartozik, vagy nem tartozik más szubsztanciához (az okozatlan 
dolgok, mint az atomok és a tér). Mivel a lét minden egyes szubsztanciára igaz (a szék is létezik, az 
atom is), ezért nem szubsztancia. De nem is minőség vagy mozgás, mert ezek csak szubsztanciákban 
vannak meg, ám a létezés megvan a minőségekben és a mozgásokban is (piros is van, futás is van). 
Hasonló érvek bizonyítják, hogy a többi univerzálé sem szubsztancia, minőség vagy mozgás.

55 Sankaraszvámin itt alaposan melléfog. Az érv valóban alkalmazható ugyan a nemlétre, csak nem úgy, 
ahogyan ő képzeli: a nemlét sem szubsztancia, minőség vagy mozgás, ugyanezen okokból. Itt azonban 
nincs semmi érvelési hiba. Az viszont, hogy „a lét nemlét,” sehogyan sem következik az érvből; ugyan-
is az általa jelzett érvnek így kellene hangzania: „a lét nemlét; mert egy-egy szubsztanciához tartozik 
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(4) Az alany sajátságával ellentéteset bizonyító pl.: ugyanez az érv, ugyanezen 
vitatott tézishez. Ugyanennek az alanynak [értsd: a létnek] sajátsága, hogy valósá-
gosként felfogást eredményez.56 Ezzel ellentétes, hogy valótlanként felfogást ered-
ményez – és az érv ezt is bizonyítja [a létről], ugyanúgy, ahogyan azt, hogy nem 
szubsztancia; mivel egyik összefüggésre sincs ellenpélda.57

3.3 A látszatpélda (14.)
Látszatpélda kétféle van: hasonlóságon és ellentétességen alapuló.

3.3.1 A hasonlóságon alapuló látszatpélda (15–16.)
Közülük először is a hasonlóságon alapuló látszatpélda ötfajta. Éspedig: (1) a bizo-
nyító tulajdonságnál hibás, (2) a bizonyítandó tulajdonságnál hibás, (3) mindkét 
tulajdonságnál hibás, (4) a következményesség nélküli, (5) a következményességet 
megfordító.

Közülük (1) a bizonyító tulajdonságnál hibás pl.: „örök a hang, mert testetlen, akár-
csak az atom. Ami testetlen dolog, arról köztudott, hogy örök, mint az atom.” Az atomra 
igaz a bizonyítandó, az, hogy örök, de nem igaz a bizonyító tulajdonság, az, hogy testet-
len, ugyanis az atom testtel rendelkezik.

(2) A bizonyítandó tulajdonságnál hibás pl.: „örök a hang, mert testetlen, mint a 
gondolat. Amely dolog testetlen, arról köztudott, hogy örök, akárcsak a gondolat.” 
A bizonyító tulajdonság, az, hogy testetlen, igaz a gondolatra, de a bizonyítandó 
nem igaz, ugyanis a gondolat mulandó.

(3) Mindkettőnél hibás kétféle van: (a) valós és (b) nem valós. Közülük (a) „mint 
a fazék”58 mindkettőnél hibás létező, mert a fazék mulandó és testtel is rendelkezik. 
(b) „Mint az éter” – mindkettőnél hibás nemlétező, ha az éter létezését tagadókkal 
szemben alkalmazzuk.59

(4) Következményesség nélküli, ha a bizonyítandó és a bizonyító [tulajdonság] 
együttes meglétét következményesség nélkül mutatják fel, például: „a fazékról köz-
tudott, hogy készült és mulandó.”60

stb.” Erre azonban természetesen van ellenpélda, pl. a „piros”, hiszen ez a labda is piros, viszont a piros 
nem „nemlét.” Mindhárom ismérvre együttes ellenpélda bármelyik univerzálé (pl. intelligencia) vagy 
reláció (rokonság).

56 A gondolat a Vaisésika-szútra I.2.7 átfogalmazása. 
57 Ha a 3.2.3.3-ban igaza lett volna a szerzőnek, akkor igaza lenne itt is, de erről szó sincs. Ám a buddhis-

ta olvasóközönség valószínűleg szívesen elhitte, hogy a hindu filozófiák (a szánkhja és a vaisésika) 
vaskos logikai hibákat vétenek.

58 Vagyis „A hang örök, mert testetlen, mint a fazék.”
59 Ugyanezt a (b) problémát a tézisnél a „vitatott alany,” az érvnél az általánosan használt „szubsztrátum 

miatt vitatott” (ásraja-asziddha) kategóriába sorolta a szerző. (3.2.1.4)
60 A példa nem szerencsés, hiszen a következményesség (itt: ok–okozat viszony) valójában fennáll, csu-

pán nem mondta ki a vitázó. Az elvárt forma ez lett volna: „ami készült, arról köztudott, hogy mulan-
dó, mint a fazék.”
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(5) Következményességet megfordító pl. ha ezt mondja: „ami mulandó, arról 
köztudott, hogy készült,” pedig ezt kellene mondania: „ami készült, arról köztu-
dott, hogy mulandó.”

Ez a hasonlóságon alapuló látszatpélda.

3.3.2 Az ellentétességen alapuló látszatpélda (17–18.)
Az ellentétességen alapuló látszatpélda is ötfajta. Éspedig: (1) a bizonyítandó nem 
hamis, (2) bizonyító [tulajdonság] nem hamis, (3) egyik sem hamis,61 (4) nem kont-
rapozíció, (5) fordított kontrapozíció.

Közülük (1) a bizonyítandó nem hamis pl.: „a hang örök, mert testetlen, [nem 
úgy,] mint az atom. Ami mulandó, arról köztudott, hogy testtel rendelkezik, mint 
az atom.”62 Az atomra a bizonyító tulajdonság („testetlen”) hamis, [ám] a bizonyí-
tandó tulajdonság63 („örök”) nem hamis, hiszen az atomok örökök. 

(2) A bizonyító tulajdonság nem hamis pl.: „[hang örök, mert testetlen, nem úgy,] 
mint a mozgás.” Itt a mozgásra a bizonyítandó („örök”) hamis, mert a mozgás mulandó. 
A bizonyító tulajdonság („testetlen”) nem hamis, mert a mozgás testetlen.

(3) Egyik sem hamis pl.: „[a hang örök, mert testetlen, nem úgy,] mint az éter” – az 
[éter] létezését vallók számára. Hiszen arra sem az, hogy örök, sem az, hogy testetlen, 
nem hamis: mert az éter örök és testetlen.

(4) Nem kontrapozíció, ha a bizonyítandó és a bizonyító [tulajdonság] kizárása 
nélkül pusztán azok hiányát64 mutatják fel, pl.: „[a hang örök, mert testetlen, nem 
úgy, mint a fazék, hiszen] a fazékról tudott, hogy mulandó és testtel rendelkezik.”65

(5) Fordított kontrapozíció pl. az, ha [„a hang örök, mert testetlen” bizonyítá-
sakor] így szól: „ami testtel rendelkezik, arról köztudott, hogy mulandó,”66 pedig 
ezt kellene mondania: „ami mulandó, arról köztudott, hogy testtel rendelkezik.” 

61 Egy helyes, ellentétességen alapuló (azaz kontraponált) példánál mind a bizonyító, mind pedig a 
bizonyítandó tulajdonság hamis.

62 yad anityaṁ tan mūrtaṁ dr ̥ṣṭaṁ, yathā paramâṇuḥ P2,D; om. J.
63 sādhana-dharmo ‘·mūrtatvaṁ vyāvṛttaṁ sādhyadharmo P1, K1; sādhyaṁ J
64 „Pusztán azok hiányát” – szó szerint „azt, hogy velük ellentézisű” (tad-vipaksa-bháva). 
65 A következményesség nélküli párhuzamos látszatpéldával (3.3.1.4) részben analóg probléma: az ösz-

szefüggés kimondása hiányzik. Az elvárt forma ez lett volna: „ami mulandó, arról köztudott, hogy 
testtel rendelkezik, mint a fazék.” Ám ez nem igaz, csak a fordított irányú összefüggés (aminek teste 
van, az mulandó); ez viszont „fordított kontrapozíció” volna.

66 A mondat igaz, és buddhista szerzőnk is feltétlenül egyetért vele, hogy minden, aminek teste van, 
mulandó. Csak éppen nem a bizonyításhoz használt összefüggés (testetlen → örök) kontraponáltja: 
az ugyanis a „mulandó → testtel rendelkezik” volna (ami persze nem igaz, pl. a gondolat). Hiába igaz 
tehát a mondat – mivel nem a kívánt összefüggés kontraponáltja, ezért az nem is következik belőle.
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3.4. A látszatbizonyítás (19.)
Ezeknek (a látszattéziseknek, látszatérveknek és látszatpéldáknak) a kimondása67 
látszatbizonyítás.

4. Az érvényes ismeretforrások (20.)

A helyes tanítás szerint csakis két érvényes ismeretforrás szolgál arra, hogy meggyő-
ződjünk valamiről: az érzéki tapasztalat és a következtetés.

4.1 Az érzéki tapasztalat (21.)
Közülük az érzéki tapasztalat fogalom hozzákapcsolásától mentes. Az a kogníció, 
melynek tárgya a szín és a többi [érzetminőség] és nem kapcsol hozzá nevet, uni-
verzálét vagy egyebet;68 érzékenként történik, ezért érzéki tapasztalat.69

4.2 A követeztetés (22.)
A következtetés egy dolog belátása egy jelből. A jelnek pedig három kritériuma van, 
mint mondottuk.70 A következtetés az a kogníció, amely ebből jön létre a kikövet-
keztetendő tárgyra vonatkozólag: „itt tűz van,” vagy „a hang mulandó.” 

Mindkét esetben [az érzéki tapasztalatnál és a következtetésnél is] az említett 
kogníció az eredmény, mert ismeret; [ugyanakkor az ilyen] megismerés érvényes 
ismeretforrás volta abban áll, hogy cselekvőnek tűnik.71

67 vacanāni K, K1, J2mū, P1, P3, R; vacanāni na sādhanaṁ J
68 A definíció követi Dignága fő művében olvashatókat: „Az érzéki tapasztalat fogalom hozzákapcso-

lásától mentes. [A fogalom-hozzákapcsolás] név, univerzálé vagy egyéb hozzákötése” (Pramána-sza-
muccsaja I.3: pratyakṣaṃ kalpanâpoḍham nāma-jāty-ādi-yojanā).

69 „Érzékenként történik, ezért érzéki tapasztalat” – szanszkritul ez egy gyakran idézett, ám téves né-
petimológia: akṣam akṣaṃ prati vartata – iti praty-akṣam. Valójában az érzéki tapasztalat szakkifejezé-
sének, a pratjaksának az eredeti jelentése: „szem előtti,” látható, érzékelhető.

70 Vö. 2.2. Ott persze nem a belső következtetésről, hanem a nyilvános bizonyításról volt szó, ezért nem 
„jel,” hanem „érv” az elnevezése.

71 Ez a némiképp homályos mondat a megismerési folyamatot („cselekvő megismerés”) állítja szembe 
eredményével, az ismerettel. Ugyanis az érvényes ismeretforrás (pramána) felfogható cselekvésként, 
vagyis mint maga az ismeretszerzés folyamata; de a pramána jelölheti a megszerzett ismeretet is. (Vö. 
Njája-szútra 1.1.4 indriyârtha-saṁnikarṣôtpannaṁ jñānam … pratyakṣam.) Itt az első érvényes ismeret-
forrásról, az érzéki tapasztalatról az olvasható, hogy „az érzéki tapasztalat olyan kogníció, amely az 
érzékszerv és az érzéktárgy közelségéből jön létre.”) Sankaraszvámin vélhetőleg mestere, Dignága fő 
művét idézi meglehetősen röviden. (Vö. Pramána-szamuccsaja I.8cd: sa·vyāpāra-pratītatvāt pramāṇaṁ 
phalam eva sat, vagyis „mivel cselekvésként fogjuk fel,  »megismerés (pramána)«, noha valójában csak 
annak eredménye.”) Dignága tehát nagyon is tudja, hogy a pramána nyelvileg kézenfekvő értelme a 
cselekvési folyamat, de az ő rendszerében a pramána kogníció, a megismerés eredménye.

 Haribhadra Szúri kommentárjában egy másik olvasatot javasol, vélhetőleg azért, mert Sankaraszvá-
min érthetetlenül tömören idézi Dignágát. Szúri szerint sa·vyāpāravat khyāteḥ pramāṇatvam helyett 
sad-vyāpāravat alakot is olvashatunk. Így a homályos és érthetetlenségig rövidített Dignága-idézet he-
lyett egy egészen kézenfekvő olvasatot kapunk: „a helyesen működő felfogás érvényes ismeretforrás.”
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5. A látszatismeretforrások

5.1 A látszattapasztalat (23.)
A látszattapasztalat fogalmat hozzákapcsoló kogníció, 72 [avagy] melynek tárgya 
más.73 Az a kogníció, amely a „fazék” vagy „ruha”  fogalmi megkülönböztetést al-
kalmazó emberben létrejön, látszattapasztalat: mivel nem esik a hatókörébe az [ér-
zéki tapasztalat] tárgya, az individuum jelen pillanata.74

5.2 A látszatkövetkeztetés (24.)
A látszatkövetkeztetés látszatérvet tartalmazó kogníció. A látszatérvnek sok fajtája 
van, mint már elmondtuk. A látszatkövetkeztetés az a kogníció, amely ebből jön 
létre a kikövetkeztetendő tárgyra vonatkozólag a képzetlen emberben.

6. A cáfolás és látszata

6.1 A cáfolás (25.)
A cáfolás a bizonyítás hibájának feltárása. A bizonyítás hibája, ha hiányos; a tézis 
hibája, ha ellentmond az érzéki tapasztalatnak vagy másnak; az érv hibája, ha vita-
tott, nem egyértelmű vagy ellentmondó; a példa hibája, ha a bizonyító tulajdonság 
vagy más tekintetében vitatott. A cáfolás ennek feltárása és megértetése a bírákkal.

6.2 A látszatcáfolás (26.)
A látszatcáfolás a bizonyításban el nem követett hibára hivatkozik. Teljes bizonyí-
tásra mondja, hogy hiányos; hibátlan tézisre mondja, hogy hibás; vitathatatlan érv-

72 Az érzéki tapasztalatról az a klasszikus felfogás, hogy fogalmi gondolkodástól mentes (Vö. Njája-szút-
ra 1.1.4 … jn ͂ānam a·vyapadeśyam a·vyabhicāri … pratyakṣam, vagyis „az érzéki tapasztalat olyan kog-
níció, amely nyelvileg nem ábrázolható és csalhatatlan.”) Ha ez a feltétel nem teljesül, fogalmat társí-
tunk az elménkben megjelenő formához és színhez (például eldöntöm a homokban csillogó kagyló-
héjról, hogy „jé, ezüstpénz!”), akkor ez már csak látszattapasztalat lehet, és így természetesen nem is 
csalhatatlan. Ennek oka a kognitív folyamat, a döntés. Lásd még a 75. lábjegyzetet.

73 Véleményem szerint Sankaraszvámin megpróbálja jellemezni a látszattapasztalatok két fő típusát. Az 
első azért látszattapasztalat, mert nem mentes a fogalmi gondolkodástól. A második a szokásos té-
vedés: valami mást vélek látni. Az eredeti szövegből ugyan hiányzik az avagy, de a szerző vélhetőleg 
ismét Dignágát követi, bár az utalás ismét zavarbaejtően rövid és homályos. (Vö Pramána-samuccsaja 
I.7c–8b bhrānti-saṃvṛti·saj-jñānam … pratyakṣābhāsaṃ, vagyis a látszattapasztalat a téves [kogníció és] 
a konvencionális létezők kogníciója.) Dignága szerint tehát látszattapasztalat a tévedés is, és az is, 
ami a konvencionális létezőkre irányul. Egy konvencionális létező pedig éppen azért konvencionális, 
mert fogalmi konstrukció eredménye.

74 A defi níció – a javasolt emendáció, tehát az [avagy] beszúrása nélkül –, meglepő módon, nem az ész-
lelési tévedésekről szól (amikor a homokban csillogó kagylóhéjat ezüstpénznek vélem), hanem arról, 
hogy amikor „látok egy asztalt,” az valójában nem érzéki tapasztalat. Azt a fogalmat, hogy „asztal,” 
csak hozzátettem az érzéklethez. Még az sem igaz, hogy a konkrét egyedi dolgot látom, hiszen a 
dolog tartós létező, az érzékelés pedig szigorúan a jelen pillanathoz kötött. Tehát a dolog jelen pilla-
natnyi szeletét (szvalaksana) látom csupán, egy térbeli színfoltot, mint a 3D-moziban – minden mást 
csak hozzágondolok. Ez a buddhista ismeretelmélet fontos és jellegzetes gondolata.
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re mondja, hogy vitatott; egyértelmű érvre mondja, hogy nem egyértelmű; koher-
ens érvre mondja, hogy ellentmondó; hibátlan példára mondja, hogy hibás. Ezek 
látszatcáfolások, hiszen nem cáfolják a másik tézisét, mert az hibátlan. 

Ezzel vége.

7. Végszó (27.)

Csupán a kategóriákat fejtettük ki, csak a kezdeti irány [jelzése] céljából. Az érvek 
és az ellenérvek máshol kerültek alapos megfontolásra.

Rezümé
A cikkben bemutatom Dignága egyik tanítványának, a hatodik század derekán al-
kotó Sankaraszváminnak egyetlen ismert művét, a Njája-pravésát (Bevezetés a lo-
gikába). Ezt a rövid, tömör értekezést vélhetően diákok használták. Segítségével 
elsajátíthatták a buddhista logika alapjait, megismerkedhettek a helyes érveléssel 
és az érvelés során elkövethető különféle hibákkal. A cikk tartalmazza a mű teljes 
fordítását, valamint kitér a mű szerzőségét illető vitára.
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Abstract
Śaṅkarasvāmin’s Introduction to Logic – Translation with an Introduction
This paper presents the Nyāya-praveśa (Introduction to Logic), a work by Dignāga’s pupil, 
Śaṅkarasvāmin, who lived in the middle of the sixth century AD. The Nyāya-praveśa is a 
brief treatise on Buddhist logic perhaps written for beginner students. With its help they could 
learn the fundamentals of reasoning and the different fallacies one can make in reasoning. The 
article contains a full Hungarian translation and an introduction with some remarks on the 
question of authorship. 
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