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Kelet-Ázsia számos országában igen népszerű a Zen buddhizmus alapítóját, Bodhidharmát egy 
nádszálon állva ábrázoló képtípus. Bodhidharma átkelését a Jangce-folyón, ami a legenda sze-
rint egy nádszál segítségével történt, a kutatás az írásos hagyományokban oly gyakran előfor-
duló félreolvasásnak, illetve elírásnak tulajdonítja, és ehhez köti a legenda képi ábrázolásának 
megjelenését is. A szerző e tanulmányában bemutatja, hogy nem csupán az írásos hagyományok 
teremtették meg ezt a képeken oly gyakran ábrázolt legendát, hanem korábbi, más hagyomá-
nyokból is ihletet merítő képi ábrázolásmódok is elősegítették e legenda létrejöttét. A kutatásra 
oly gyakran jellemző, a szövegek elsődlegességét hangsúlyozó irányzattal szemben Bodhidharma 
nádszálon való átkelésének példáján bemutatásra kerül, hogy a képek és szövegek kapcsolata 
sokkal organikusabb, és bizonyos esetekben a képek hatottak bizonyos legendák újabb és újabb 
szövegváltozatainak létrejöttére. 
 
Kelet-Ázsia számos országában igen népszerűek a zen buddhizmus1 alapítójá-
val, Bodhidharmával kapcsolatos ábrázolások. 

BODHIDHARMA 

Bodhidharma, akit Kínában Putidamónak vagy egyszerűen csak Damónak hív-
nak,2 egy indiai származású hittérítő volt a legendák szerint, akit a Kínában 
működő keresztény misszionáriusok sokáig Szent Tamás keresztény apostollal 
véltek azonosítani, hiszen Szent Tamás Indiában térített.3  

Egyes legendák brahminnak, míg mások egy dél-indiai király fiának tartot-
ták, aki a mahájána buddhizmus népszerűsítésére idős korában Kínába utazott. 
Itt a Liang-dinasztia buddhizmust pártoló uralkodója, Liang Wu császár (梁武 
帝, uralk. 502–549) fogadta udvarában, ahol hamarosan kiderült rövid beszél-

                                                 
1 Meditációs buddhizmus (dhyāna szanszkritul, chan kínaiul, sǒn koreaiul, de leginkább ja-

pán kiejtésű alakja, a zen ismeretes a nyugati közönség számára). 
2 Neve Putidamo vagy Damo kínaiul, Boridalma vagy Dalma koreaiul és Bodai Daruma 

vagy Daruma japánul. Nevének utolsó két szótagját általában a következő két karakterrel jelö-
lik: 達磨. 

3 Faure 1993, pp. 45–50. 
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getésük kapcsán, hogy igencsak eltérő módon értelmezik a buddhizmus lénye-
gét.4 Nem is csoda, ha ezután Bodhidharmának nem volt maradása a császári 
udvarban, és így kénytelen volt Észak-Kínába távozni – a legendák szerint egy 
nádszál segítségével kelve át a Jangce-folyó vizén.5 Majd úgy tartják, a híres 
Shaolin-kolostorhoz közel 9 évig ült meditációban a falat bámulva. 

Nehezen fogadott tanítványokat, ellenben annál több ellenséget szerzett 
magának, ugyanis bizonyos források megemlékeznek arról, hogy vetélytársai 
megmérgezték.6 

De ezzel nem ért véget a történet, hiszen halála után egy kínai zarándok be-
számol róla, hogy útban hazafelé látta Bodhidharmát India irányába menni. 
Bodhidharma kezében egy szandált tartott, amelynek a párját meg is találták, 
miután felnyitották Bodhidharma sírját, ami, csodák csodája, üres volt.7 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 

Bodhidharma elképesztő népszerűsége és ábrázolásainak a populáris kultúrá-
ban való tömeges megjelenése késztetett arra, hogy megvizsgáljam, hogyan is 
indult e legendás vallásalapító a nagymértékű népszerűség felé, honnan ered-
nek és miképpen változtak a róla szóló történetek, és elsősorban – mint művé-
szettörténészt – az érdekelt, hogyan is keletkeztek a legkorábbi ábrázolásai a 
vizuális művészetekben, mikor jelentek meg bizonyos legendaelemek, miféle 
kapcsolat van a leírt szövegek és a vizuális ábrázolások között. 

Többéves kutatómunka során összegyűjtöttem a Bodhidharmáról fellelhető 
elsődleges, illetve másodlagos írott forrásokat, amelyekből táblázatok segítsé-
gével összeállítottam az egyes legendaelemek előfordulását és megjelenési sor-
rendjét. Ezzel párhuzamosan összegyűjtöttem Bodhidharma vizuális médiában 
– elsősorban rajzokon, festményeken, szobrok formájában – előforduló ábrá-
zolásait, majd összevetettem az írásos és képi forrásokat, hogy megérthessem a 

                                                 
4 Tao-jüan: Csing-te Csuan-teng lu (Daoyuan: Jingde chuandeng lu, jap. Keitoku Dentóroku) 

[A Láng Átadásának Feljegyzései]. 1004 (T. 51. 2076. 219a). Lásd még: Dumoulin 1951, pp. 
67–83; Hszüe-tou Cs’ung-hszien, Pi-jen lu (Xue dou Chongxian, Biyan lu) [Nefrit szirt fel-
jegyzések], 1125 (T. 48, 2003, 104a). Lásd még: Hekigan-sú teihon. Kiadó: Itó Júten, Riszó-sa, 
Tokió, 1963. 

5 Hsziszou Saotan: Wucsia Csengcung can (Xisou Shaotan, Wujia Zhengzong zan) [Dicsére-
tek az Öt Házból, az Igaz Iskolában], 1254 és lásd a téma képzőművészeti megjelentéseit a 13. 
századtól kezdve. 

6 Li-tai Fa-pao chi (Lidai Fabao ji) [Történelmi Feljegyzések a Tanításról]. 774 körül (T. 
51.2075:180c). 

7 Jang hszüan-cs’i: Lojang csie-lan csi (Yang Xuan ji, Luo-yang Gielan ji). 547. Lásd még: 
Wang Yi-tung 1984; Cu- t’ang csi (Zutang ji), 952. Erről még: Szekigucsi Sindai 1967, pp. 205–210. 
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vallásos legendaképződés dinamikáját és a képek és szövegek kapcsolatát, 
összefüggésrendszerét. 

Megvizsgálva gazdag forrásanyagunkat, nem volt nehéz észrevenni, hogy 
mennyivel gazdagabbak a képi ábrázolások a szöveges forrásokkal szemben. 
Számos olyan legendarészlet jelent meg a képeken, amely a szövegekben nem, 
vagy csak később tűnt elő. A művészek tehát nyílván nem csupán az írott for-
rásokra támaszkodva alkottak, hanem gyakran fordultak más forrásokhoz, 
amelyekből új elemeket tettek hozzá a már meglévő legendákhoz, gazdagítva 
és színezve az amúgy is sokrétű hagyományt. Érdekes megfigyelni, hogyan 
jelentek meg bizonyos új elemek Bodhidharma legendájában, és ezek hogyan 
befolyásolták a későbbi szöveges és képi ábrázolásokat. 

Különösen Bodhidharma nádszálon való átkelésének legendájával kapcso-
latban mutatható ki, hogy az alkotók a nádszálat a buddhista szentek (szanszk-
ritul arhátok) átkelés-jeleneteiről kölcsönözhették, és így tették Bodhidharma 
lábai alá, majd csak ezután vált Bodhidharma egyik fontos ismertetőjegyévé 
nem csak a képeken, hanem a szövegekben is. 

BODHIDHARMA A NÁDSZÁLON 

Ez a legenda talán az egyik legidézettebb történet Bodhidharma életéből, ahol 
a pátriárka egy nádszál segítségével kel át a Jangce-folyón. 

Újra alaposan megvizsgálva ezt a legendát, meglelhetjük annak okát, hogy 
miért is kelhetett át Bodhidharma a nádszálon, egyes újabb legendák szerint 
nemcsak a Jangce-folyón, hanem a tengeren is, és talán ennél az epizódnál 
mutatható ki több-kevesebb bizonyossággal a képek és szövegek különös kap-
csolata, megcáfolva számos híres kutató e téren végzett vizsgálódása alapján 
levont következtetéseit.8 

Az egyik legkorábbi eredeti nádszálas Bodhidharma-ábrázolás a 13. század 
elejére keltezhető. Festőjének nevét nem ismerjük, de annyit tudunk, hogy a 
képen található kísérőszöveg írója Changweng Rujing 如淨 (1163–1228), a hí-
res kínai meditációs mester, a hazánkban is egyre népszerűbb híres japán szer-
zetes-filozófus, a szótó zen iskola megalapítója, Dógen Kigen 道元希玄 (1200–
1253) tanítója volt.9 Sajnos ez a festmény elveszett a második világháború 
alatt, csak fényképek maradtak róla.10  

                                                 
08 Lásd Charles Lachmann tanulmányát, aki elsőként hívta fel a figyelmet e legenda proble-

matikájára: Lachmann 1993. 
09 Dógen Kínában töltött éveiről lásd Kodera 1980, pp. 51–57. 
10 Brinker 1973, p. 30. 
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1. kép: Ismeretlen festő: Bodhidharma átkelése egy nádszálon állva  

1228 előtt, felirat: Changweng Rujing (1163–1228) 
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2. kép: Jitang Li Yaofu (jap. Kidó Rigjófu): Bodhidharma átkelése egy nádszálon állva 

1317 előtt, felirat: Yisang Yining (jap. Isszan Icsinei, 1247–1317) 
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A festmény az 1228-as év előtt keletkezhetett, vagyis a festményen talál-
ható írás készítőjének halála előtt. Bodhidharma kopasz, szakállas és fülbeva-
lót visel. Ruhája hullámzik a szélben (1. kép). 

A legkorábbi „Bodhidharma nádszálon”-ábrázolások között Jitang Liyaofu 
(jap. Kidó Rigjófu) tusfestményét említhetjük még, amelyen Yishan Yining 
一山一寧 (jap. Isszan Icsinei, 1247–1317) felirata olvasható:11 „Lábaim alatt 
mélység és világosság.”12 A kép fújott tus technikával készült (jap. Fukizumi)13 
(2. kép). 

A kiotói Nanzendzsi- 南禅寺 templom gyűjteményében található Kian 
Szóen 規庵祖圓 (1261–1313) japán szerzetes feliratát viselő színes selyem-
festmény tartozik még a korai példák közé (3. kép). 

Míg ezek a 13. századi alkotások e téma legkorábbi fennmaradt példái, egy 
Shaolin-kolostorból (Shaolinsi 少林寺, ahol Bodhidharma 9 éves fal-meditá-
cióját töltötte a legendák szerint) származó pacskolat (domborműről tussal ké-
szített képi másolat) azt sugallja, hogy valószínűleg a téma már létezett a 11. 
század közepén is. A kép felirata szerint az a kő dombormű, amelyről a pacs-
kolatot készítették, 1308-ban készült. A képet kísérő szöveg azonban a 11. szá-
zadban uralkodó Északi Song császár, Rhenzong 仁宗 (r. 1023–1064) dicsőítő 
szavait tartalmazza, tehát valószínűnek tartható, hogy a kép is a szöveggel 
egyidejű prototípust mutathat (4. kép). 

AZ ÁTKELÉS-TÉMA AZ ÍRÁSOS FORRÁSOKBAN 

A nádszálon való átkelés témáját nem találjuk meg Bodhidharma legrégibb 
szöveges legendái között. 

A Xu Gaoseng zhuan 續高僧傳 (Híres szerzetesek életrajzai, 645) lapjain 
nem találunk említést a folyón való átkelés epizódjáról. A szöveg csak arról 
számol be, hogy Bodhidharma Kínába először Liu Song területére érkezett, és 
aztán északra, Wei államába ment. 

A Putidamo nanzong ding shifei lun 菩提達摩南宗定是非論 (Bodhidhar-
ma déli iskolájával kapcsolatos igaz és hamis nézetekről szóló értekezés, 732) 
tartalmazza Bodhidharma Liang Wu császárral folytatott eredménytelen be-
szélgetését, majd Bodhidharmának a Shaolin-kolostorba való távozását, de 
nem tesz említést a folyóról. 

                                                 
11 A Metropolitan Museum of Art, New York gyűjteményében. A reprodukció forrása: Awa-

kawa 1970, fig. 17. Lásd még: Brinker–Kanazawa 1996, p. 126–129, fig. 89 (részlet). 
12 Awakawa 1970, fig. 17 fordítása alapján. 
13 „Fújott tus” (jap. fukizumi) technika: a tust egy üreges hengeren (általában bambuszon 

vagy nádszálon) keresztül fújja a művész a papírra. Lásd: Kanazawa 1979, p. 197. 
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3. kép: Ismeretlen festő: Bodhidharma átkelése egy nádszálon állva  

1303, felirat: Kian Szóen (1261–1313) 
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4. kép: Ismeretlen festő: Bodhidharma átkelése egy nádszálon állva 

1308 előtt 
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A Fabao-templom feljegyzései (Lidai Fabao ji 曆代法寶記, 774), a Baolin-
kolostor feljegyzései (Baolin zhuan 寳林傳, 801) és a Tang-korszak régi törté-
nete (Jiu Tang shu 舊唐書, 945) mind megegyeznek ebből a szempontból. 

A Pátriárka-csarnok gyűjteménye (Zutang ji 祖堂集, 952) írja, hogy „Bodhi-
dharma titokban a folyó északi partjára távozott”.  

11. századi források – A mécses áthagyományozásának feljegyzései (Jingde 
Chuan deng lu 景徳傳燈録, 1004) és A Tan átadása az igaz iskolában (Chuan-
fa zhengzong ji 傳法正宗記, 1061) – említik Bodhidharma Jangce-folyón való 
átkelését, de egyik sem beszél a nádszálról.  

A legkorábbi fennmaradt írásos forrás Bodhidharma nádszálon való átkelé-
séről a Jangce-folyón a Wujia Zhengzong zan 五家正宗贊 (A törvényes tanítá-
sok az Öt Házból, 1254), amely így ír erről az epizódról: „[Bodhidharma] le-
tört egy nádszálat, átkelt a Jangce-folyón, megérkezett a Shaolin-kolostorhoz 
és 9 évig nézte a falat.”14 

Egy valamivel későbbi forrás, a Zizhi Tongjian 資治銅鑒 (1270) így írja le 
a jelenetet: „A 19. (napon) elhagyta Liang területét. Letört egy nádszálat, át-
kelt a folyón, északra sietett, és a 3. (napon) elérte Wei állam határát.”15 

A NÁDSZÁL-MOTÍVUM FORRÁSAI 

Miért jelenik meg a nádszál Bodhidharma legendájában?  
Fontein és Hickman úgy magyarázza ezt a jelenséget, hogy ahol a korábbi 
források a ’titokban, lopva’ jelentésű karaktert használták, a későbbi források 
ezt a ’letört egy nádszálat’ jelentésű kétkarakteres szöveggel helyettesítették 
be.16 „Ez a változtatás félreolvasás eredménye is lehet – magyarázza Fontein 
és Hickmann –, ami gyakran előfordul a kínai irodalmi hagyományokban.”17 

Brinker és Kanazawa szintén hasonlóképp magyarázzák ezt a változást, 
mondván, hogy „talán a legenda egy félreértésen alapul, egy szöveg vagy szö-
vegrészlet téves magyarázatán, vagy azon a szándékon, hogy Bodhidharma 
tiszteletét megmentsék, miután Liang Wu császárnál nem járt sikerrel”.18 

De mégiscsak érdekes, hogy e szöveges források szerzői miért a nádszálat 
választották közlekedési eszközül. Voltak előzményei ennek a motívumnak 
valahol? A nádszál nem a legkézenfekvőbb eszköz a folyón való átkeléshez, 
így hát elgondolkodtató, hogy miért is választották a szerzők.  

                                                 
14 Helmut Brinker. Lásd Brinker–Kanazawa 1996, p. 214. 
15 Lásd még: Fontein–Hickman 1970, p. 54. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Brinker–Kanazawa 1996, p. 214. 
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5. kép: Li Gonglin (kb. 1041–1106)-nak tulajdonítva: Arhát átkelése nádszálon állva  

(részlet egy buddhista szenteket ábrázoló albumból). Valószínűleg 1106 előtt. 

Vizsgálódásaink elvezetnek más képi ábrázolásokhoz, hogy megválaszol-
hassuk ezt a kérdést. Tudjuk, hogy a művészek gyakran használnak korábbi 
ábrázolási módokat, formákat –gyakran nem is tudatosan –, amikor új jelenté-
seknek kell formát adniuk. Így ábrázolták Jézust a legkorábbi időkben mint 
Apollónt, vagy a görög filozófusok figuráit használták fel a keresztény apos-
tolok megjelenítéséhez. De több ilyen példa ismert a művészet történetéből.19 

Mik voltak hát a forrásai Bodhidharma nádszálon való átkelésének?  
Láthatjuk, hogy Bodhidharma nádszálas átkelésének vizuális ábrázolásai 

megelőzik az írásos forrásokban való megjelenésüket. Az „Arhátok átkelnek a 
folyón” téma megelőzi Bodhidharma átkelés-legendáját. Ezeken a festménye-
ken és tusrajzokon a buddhista szentek (szanszkritul arhátok) nagyon hason-
lóak a későbbi Bodhidharma-ábrázolásokhoz.  

A híres kínai művész Li Gonglin 李公麟 (kb. 1041–1106) egyik album-
lapján, ahol folyón átkelő arhátokat mutat be, nagyon jól példázza ezt a ha-
sonlatosságot (5. kép). 

                                                 
19 Ahogy Ernst Gombrich írja Art and Illusion (Művészet és illúzió) című híres könyvében: 

„the familiar will always remain the likely starting point for the rendering of the unfamiliar; an 
existing representation will always exert its spell over the artist, even as he strives to record the 
truth.” Gombrich 1960, p. 82. Lásd még: Weitzmann 1986. 
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6. kép: Zhou Jichang (működött a 12. század második felében): Arhátok átkelése  
(részlet a Daitokudzsi, Kiotó, Japán gyűjteményében található tíz arhát-képről)  

Kb. 1178, Déli Song-dinasztia 
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7. kép: Shang Xi (működött: 1426–1435): Négy halhatatlan dicsőíti a Halhatatlanság istenét 

1435 előtt 

Egy másik szemléletes példa a kiotói Daitokudzsi- 大徳寺 templomból szár-
mazó 500 arhátot ábrázoló képsorozat egyik darabja, ahol az előtérben egy 
Bodhidharmához megtévesztésig hasonlító buddhista szent látható, amint nád-
szálon állva kel át a vízen (6. kép). 

Ezek a buddhista arhátok igen szoros kapcsolatban állnak a Kínában már a 
buddhizmus elterjedése előtt is oly népszerű taoista halhatatlanokkal, akiket 
gyakran ábrázoltak oly formában, hogy különféle képzelt és valóságos eszkö-
zökön – vagy épp eszközök nélkül –, a víz felszínén könnyűszerrel szelik a víz 
habjait, így kelve át száraz lábbal a tengeren. A taoista halhatatlanok külön-
böző gyökerű ábrázolása számos ponton kapcsolódik a buddhista arhátok áb-
rázolásaival. A Song-korban, amikor először bukkan fel a nyolc taoista halha-
tatlan képi ábrázolása, nagy hatást gyakorolt bizonyos buddhista témák – 
köztük az arhátok – ábrázolási módjára is. 

Két 15. századból származó példán ez egészen szépen látható. Az egyik 
Zhao Xi festménye, amely Zhongli Quan 鐘離權 halhatatlant ábrázolja, míg 
talán még szemléletesebb példa Shang Xi 商喜 (működött 1426–1435 között) 
festménye, ahol „Négy halhatatlan tiszteletét teszi a Hosszú Élet Istene előtt” 
(7. kép). 
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8. kép: Kim Hongdo (1745–1806): Nádszálon álló alak  

19. század, felirat: „Átkelés a tengeren egy nádszálon állva” 
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KÉPÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK – A KOREAI ÁTKELÉS-KÉPEK 

Azokat a festményeket, amelyeken egy nádszálon látható figura található, álta-
lában minden további vizsgálódás nélkül automatikusan Bodhidharma-ábrá-
zolásnak tekintik nemcsak a laikusok, hanem a szakirodalom jelentős része is. 
Sőt, maguk a művészek is igen szabadon kezelik a témát a későbbi századokban. 

Két 18., illetve 19. századi koreai festmény esetében ez nagyon szépen kimu-
tatható. Az egyik Kim Hong-do 金弘道 (1745–1806), az egyik leghíresebb Cho-
sŏn-kori koreai festőművész alkotása (8. kép), amelyen a következő felirat 
olvasható: 

„Nádszálon állva átkelés a tengeren” 

Egy korábbi festményen, amelyet Shim Sa-jŏng 沈師正 (1707–1769) ké-
szített, az ábrázolt alak egy nádszálon állva látható, és a kép felirata így hang-
zik: „Bodhidharma átkelése a tengeren” (9. kép). Tudjuk azonban, hogy tenger 
nem fordul elő a Bodhidharmáról szóló írásos legendák között. 

Így hát, mint ahogy azt korábban más kutatók is kimutatták (lásd pl. Faure 
1991, p. 117), a chan (illetve zen) buddhizmusnak igen erős kötődései vannak 
a Kínában már a buddhizmus beérkezése előtt is oly népszerű taoista gondo-
latvilággal, és nagy valószínűséggel Bodhidharma tengeren való átkelésének 
gondolatát a Bodhidharma-ábrázolások eredetével összefüggő hiedelemvilág-
ban kell keresnünk, ahol a buddhista szentek alakjait a taoista halhatatlanok 
jellegzetes tulajdonságaival ruházták fel.  

A buddhista szentek ábrázolásából pedig kiemelve a nádszálon átkelő tí-
pust, azt Bodhidharma legendájának már szinte elidegeníthetetlen részévé tet-
ték, és beépítették a zen hagyományba. 

KÉPEK ÉS SZÖVEGEK VISZONYA  
A MŰVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN 

A napjainkban is még mindig oly erősen meghatározó módszertani feltéte-
lezést, miszerint minden „narratív illusztrációt” törvényszerűen írásos szöve-
gek előznek meg, újra kell értelmezniük a művészettörténészeknek.20 Erwin 
Panofsky (1892–1968), a 20. század egyik legjelentősebb művészettörténésze 
is hangsúlyozta, hogy nem egyszerűen csak a szövegek hatnak a képek lét-
rejöttére, de a képek legalább olyan befolyásoló erővel rendelkeznek, mint 
maguk a szövegek.21 

                                                 
20 Lachman 1993, p. 241.  
21 Marosi 1995, p. 26. 
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9. kép: Sim Sa-jŏng (1707–1769): Bodhidharma átkelése a tengeren  

18. század, felirat: „Dalma [Bodhidharma] átkel a tengeren”  
és „Hyonje” [Sim Sa-jŏng művészneve] 
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Az ázsiai művészettel kapcsolatosan is igaz ez az állítás. Ahogy James 
Cahill mondta egyik kínai művészetről szóló előadásában: „a régebbi tanulmá-
nyok valamelyest azt a leegyszerűsített álláspontot követték […], hogy a szö-
vegeket tekintették elsődlegesnek és állandónak, amelyekhez a képi ábrázolá-
sok mint illusztrációk tartoztak, amelyek célja csupán a díszítés és kiegészítés. 
A mostani tanulmányok már sokkal organikusabb kapcsolatrendszert látnak. 
Az újabb modell szerint a verbális és vizuális média sokkal hajlékonyabban vi-
szonyul egymáshoz. Például illusztrációk létrehozhatnak újabb szövegválto-
zatokat, vagy bizonyos szövegváltozatok illusztrálását előnyben részesítve má-
sokkal szemben […] hangsúlyeltolódásokhoz vezethet a narratív történetben.”22  

Így hát az írásos források elsődlegességének hangsúlyozását, ami hosszú 
időkön át szerves része volt az ikonográfiai és ikonológiai tanulmányoknak, 
már nem tekinthetjük teljesen magától értetődőnek. Az az irányzat, mely 
szerint a képeket úgy nézzük, hogy azonosítjuk azokat valamiféle háttér-
szöveggel, „azt eredményezi, hogy olyan történeteket találunk, amelyek sosem 
voltak szándékosan a műben kifejezésre juttatva”.23  
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