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1. EG}'CSESZE TFA

Nan-int, a Meii i.korban (1868-1912) élt japán
nlcstert fiilkereste eg\' e8l'etenti tanár, hopx' a zenről
kérdezze őt.

A házigazda teát szolgált fó|. Ivtiután a r,endég
csészéje megtelt, tor:ább t.jlt.jtt.

A professzor e5ry. darabig ne'zte a túlcsordu|ó te-
át, majcl nent bírta to.r'ább:

- Tele Var.l/ nem fér tobb bele!
- N,Íint eZ a CSésZe, Ú5'tele r'an Ón is előítéletek-

kel, spekulációkka|. }Jogr.arr nrutathatnánr meg, mi
a zen, ha trenl üríti lj a csészéiét?

2. cyEt\l, i\ t,\z L't s,rRes.r\;

Ttrténettink ideién (ltltlo a császár tanítóia vo|t'
Frutek e|lenére ep'edül iáYta aZ' országot, mint ván-
dor ko|dtr|ó SZerZeteS. Fg1'szer, mikclr a sogunátus
kulttrrális és politikai központiáha, Fdóba tartott,
egy Takenaka ner-ű kis faluhcrz érkezett. Este vrr|t,
zuhtlgott az' eső. (iutlo b(írig áztltt, sza|mapapucsa



darabokra szakadt. ,,\ falutiil nent messze, egy ta-
nyaház' ablakában négv pár szanclált pillantr.ltt nreg,
és elhatárcrzta, hogy" száraz lábbelit vesz magának.

Az asszony, akitő| vásárolni akart, |átr'án htrgy'
csuromvizes, nteghívta íít, tÓltsc a házában at é1-
szakát. Gudr; kÓszönettel eIfclgaclta az inr.itálást.
Belépett, ós elmondott eg}'szútrát a házioltár előtt.
F'zután bemutatták aZ aSSZony édesan1.iának és
gyermekeinek. Cudo észrevettt', htl5ry az egtisz csa-
lád szomorú, és megkérdezte az okát.

- Az uram egy részeges szerencsejátékos - fele|tc
vendéglátóia. Ha torténetesen nyer, akkor iszik és
káromkodik. [{a vcszít, akkor nrásoktól kér kölcsiln.
Néha, mikor teljesen e|ázik, eg1'áItalán nenr jtin
haza. Mit tehetnék?

- Majd én segítek rajta - nrondta Gudcl. - |tt van
egy kis pinz,, vegyél nekem nég1' liter bort, és va-
lami finom errrriva|ót. Azután nyugt'lvóra térhetsz,
érr az oltár elíítt fogok nreclitálni.

Anrikor a ház ura úgy éifél korül holtrészegen ha-
zaérkezett, elüvÓltttte nra gát :

- Hé asszony, megiöttem! Van r,alami harapni-
való?

- Én ar]hatok egy' keveset - szólalt nleg (Jucltl. -

Történetesen e|kaptltt az eső, és a feleségetl tllyan
kedves vtrlt, lrtlgr' nreghívott, tijltsenr itt az éiszakát.
Viszonzásul Vettenr e1x' kis bort nreg halat, s nrtlst
megkínállak vele.

A házigazda nag\'()ll megörú|t, rtigtÖrr ber'edelte
a bort, és elterült a padlón. (]uclo |eült nrellé, és ne-
ditációba merült.

Reggel, mikor a férj felébredt, nenr emlékezett
Semmire az éiszaka tcirténtekhől.



- Ki vagy te? Hclnrran jössz? - kérdezte a még
mindig nreditáló Gudót.

- Cudo vagyok Kiotóból, most Edóba tartok -
válaszo|ta a zen mester'

A ház'igaz,da nagyon szégyellte magát, és hossza-
san mentegetőzött a császár tanítójának.

Gudo elmosolyodott. - Az életben minden válto-
zékony - magyarázta. - Az é|et nag}'on rÓvid.
I{a tovább folytatod az ivászatot, és csak a |átéknak
élsz, nem marad időd, hogy bármi mást véghezvi-
gyé|,s a családodnak is szenvedést okozol.

A férj értelme hirte|en megnyílt, mintha álomból
ocsúdott volna. _ Igaz,ad Van _ jelentette ki. -
Hogyan fudnám meghálálni néked ezt a csodálatos
tanítást? Szerehrélck elkísémi egy darabon, és vinni
a holmidat.

- Ahogy akarod - eg-yezett bele Gudo.
A két ember írtnak e'redt. Ivíiután megtettek vagy

tjt kilométert, Gudo szó|t kísérőiének, hogv fordul-
jon vissza. - Csak nég tíz kilométert - konyörgött
a másik' Továbbmentek'

_ Most már visszafordulhatná| - iavast'rlta később
Cudo.

- Csak újabb húsz kilométer után - felelte úti-
társa.

Mikor a húsz ki|ométert is legyalogolták, Cudo
ígl sz'ő|t:

- Téri vissza most.
_ Fgész hátralevő életemben követni szeretnélek

_ jelentette ki a másik.
A mai japán zen tanítók annak a híres mesternek

a |eszármazottai, aki Gudo kóvetőie volt. Mu-nan-
nak hívták, ami anny"it tesz: az ember, aki sosem
fordult vissza.



3.VALŐBAN ?

Hakuin zen mestert erkolcsos életvitele miatt dí-
csérték szomszédai.

Lakott a közelben egy gyönyór(t japán |ány;
a szüleinek élelmiszerboltjuk volt. Flirtelen, minden
előzmény nélkúl, a szűlők felfedezték" hogy leányuk
teherbe esett, és rettentő haragra gerjedtek. A lány
nem akarta bevallani, ki a gyermek apja, de addig
gyötörték, míg végül megnevezte Hakuint.

A szűlők nagy mérgesen elmentek a mesterhez,
aki csak eruryit mondott:

- Valóban?
Miután a gyermek megszületett, elvitték Hakuin-

hoz, aki addigra már elveszítette ii hírét. Ez azon-
ban egy cseppet sem zavarta őt, remekül ellátta a
babát. Tejet vásárolt a szomszédoktól és minden
egyebet, amire a csecsemőnek szüksége volt.

Eltelt egy év. A leányanya nem bírta tovább, és el-
árulta szüleinek az igazságot: a gyerek apja egy fia-
tal férfi, aki a ha|piacon dolgozik.

A lány szülei azonna| elmentek Hakuirrhoz; bo-
csánatért esedeztek, hosszasan mentegetőztek, majd
visszakérték a gyermeket'

Hakuin készségesen visszaadta nekik a babát, s
csak ennyit mondott:

- Valóban?

4. A KEZESBÁRÁM.

Bankei mester beszélgetéseit nemcsak zen taníWá-
nyok látogatták, hanem különböző rangrí és feleke-
zetű érdeklődők is. A mester soha nem idézett szút-



rákat, és ncttr bocsátkclzrrtt tuclós fejtegetése'kbe SeIn'

Szavai et}'enesen a szívébő| szóltak, és utat találtak
hallgatósága szír'-éhez. Követőinek nagv száma fe|in-

gerelte a nichiren-iránr.zat ep'ik papját, akitőI hívei

e'lpártoltak, nrert a zenről kír-ántak hallani. Az Óntelt

pap e|ji ltt a tenrp|tlntba, htlgt'r-itára hír'ja Bankeit.
- Hé, zetr tanító! - kiá|totta. - Várj csak eg1'kicsit!

Aki tisztel téged, az engede|nreskedik nekecl, de aki

<rl1'an, nrint én, az' nen1 tiszte| téged. Rá tudsz.e
verrni engem is, h()g)' engedelnreskt'diem?

- Gr'erc icle nrellénr, és nleglátcrd _ r,.álaszolta
Bankei .

A pap büszkén utat tiirt a tömegbcn a mesterlrez.
Bankei elnttrs<l|1'tlcltltt. - (]\'ere át a baI cr|dalantra.
.{ pap t ngedelnteskeclett.
_ Nenr - mtlndta Bankei -, talán ntégis jobban tu-

dtlnk beszélgetni, ha a jtlbb olclalanron állsz. N{en|
csak át .

A pup gíígiiscrl átlépett a nrásik olda|ra.
- Na |áttld - ie'gl'ezte nleg Rarrkt'i -, u5'e, ht.rgy

e'trg,cdelnleskeclsz! ()lr'an r,as', rrtitrt a kezes bárán1..
Irítlst pec1ig ül| le' és figt'e|i.

5 .  I tA  SZFRF ISZ ,  NY IL IAN  SZFRFSS

Ilúsz szerze'tes, és eg1' Eshun ner.ű apáca meclitá-

c i (is gy'aktlr|a ttlka t ft.rl1.16 1..'11 eg\' Z€'n mes temé'l.
Fshurr - annak ellenére, hogr. a ha|át |c'btlrtlh.álta,

és egy'szerű ruhát r''ise'lt - nagy()tl vtrnz(l volt. Titkc.ln
t(rhl'r szerzetes is beleszert.tett. Egt.ikük szerelnres le-

r'elet írt rreki, mel'r'ben ta|álkára prtibálta rá'u'enni.



Fshun vá|asz nélkül ha5ta. Nlásnap a nester elíj-
adást tartott a glü|ekezetnek, s mikor befejezte,
az' apáca fe|állt. Ahhoz a tanítványhtlz fordult, aki
a ]evelet írta, és íg7- sz'ől't:

_ IIa igaz,án atrnyira Szeretsz, gyere idc, és nrost
Óleljnleg.

6' SZFRFTŐ c;r,pNcÉnsÉc HÍ|Ár

Élt egyszer Kírrában eg\. ()rega5szol.l\', aki tóbb
nrint húsz éven át tánrclgattltt etry szerzetest. Épített
neki egy apró kunylrót, cís rnc'ditációi alatt ellátta
élelemmel. Végul tiiprengeni kezdett raita, rner.rrryit
feilődhetett a 'szerzetes ilyen hosszú ic|íí alatt.

Hogy kide'rítse, megnl'erte c's)' szerelntes termé-
szetÚí nő segítségét. - Menj odahoz,z,á, és Öleld neg
- mondta neki. - N,Íajd hirte|en kérdezd nreg tííle:
.. Most mi lesz?"

A níí e|ment a Szerzeteshez, minden teketória rlél-
kül cirógahri kezdtc, és a szándéka felől kércleztc (ít.

- Oreg fa áll hideg sziklán a télben - Íelelte kissé
kÓltííien aZ, ag1szerzetes. - Selrcrl scnr lelsz nleleget.

A lány visszatért, és elisnrtjtelte'a r'álaszt'
- Ha elgondolonr, hogv' ezt a ficktit c,tettetrr én

húsz éven át! - kiáltotta az idős nrí lraraggal. _ Nenl
mutatott nlegértést ín.séged iránt, s nent haj|tltt rá,
hogv elmagyarázz.a a helyzetedet. Nem szenvedélvt
kellett vcrlna mutatnia, csak érzékerr1.séget a sze'nr't'-
dés iránt.

Rtigtön a szerzetes kun.l'hóiához sietett, és fcilclig
rombolta.
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7. BFIFLF\tFS

É|ete uttllsti napján Tanzan hatr.an 1e1.g|('zőlapot
írt, és ntegkérte egr.ik kísértíiét, adia fol őket.

Fzután nlegha|t.
A laptlk szór'ege a kt)r'etkező r'trlt:

Táaozom ebbőI n uilágbóI'
Ez utolsó bejelattésan.

Tanzan
1892. július 27.

8. I i .\T.\L\íAS IIULL-{\toK

;\ NÍeiii.korszak eleién élt ep' híres birkóz(l, akit
()-nanlinak, IIataI nlas [{ul|ánlclkrrak hír.tak.

( )-nanri rendkír'űl eríjs r.cl|t, és isnrerte a birkózás
minden csíniát-bíniát. I\{iktrr senki sem |átta, |e fuclta
gr rízni n-rt'sterét is, de' a n\'ilvánosság előtt tllvan el-
ftrg<icltrtt r.rllt, lrtlgr- nrég saját tarríh.ánr.ai is kéh'áll-
ra íektették.

( ).nami tig1- ért'zte, hog). e5x' zen me'stertíí| kcll
segítséget kémie. A l:ánclt.rrtanít<i Hakuiu éppen
nregpift 9111 eEx,' ktizeli tenrplcrnrocskában. C)-nanri te-
hát nreglátogatta' és e|mtlndta neki bánatát.

- NÍir'el llatalntas [ lullántoknak hírnak - taná-
cs()|ta a nlester _, nraradi éjszakára a tenlp|tlmban.
Kópze|d magadrti| azt, hog1'hatalmas áradat vagy',
nenr pedig e5' félénk birktizti. Te vagy' a z'úgő ár,
nrelr- elstldtlr, eln1.e| mitrdt'nt, anri az útiába kerül.
C-se|e'kedi í5., és te leszel a legiobb birkozó hazai
foldirn.
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A mester visszavonult. ()-nanri nreditációba me-
rült, és megpróbálta elképzelni magát, mint hatal-
mas hullámclkat. Rengeteg dolog eszébe jutott. Azu-
tán lassan-lassan érezni kezdte a hullámokat, nle-
lyek, ahogy telt az éjszaka, egyre magasabbak lcttek.
Elsopörték a virágokat a vázákbó|, még a sze'rrtély
hatalmas Buddhája is víz alá került. Pirkadat előtt
a temp|om már nem volt egyéb, mint a vé5;telen
tenger áradása és apadása.

Reggel a mester o-namit meditációba nrerrilve
találta, halvány mosollyal az arcán. Megvercgette a
birkózó vál'|át, és így szólt: - Most már scmmi senl
zavarhat meg. Eggyé váltál a hatalmas hullámokkal,
és mindent elsopörsz magad előtt.

Még ugyanazon a napon ().nami benevezett egy
birkózóversenyre/ és meg is nyerte. Attól fogva sen-
ki sem fudta legyőzni }apánban.

9. A TTOLDAT NEM LEHET ELLOPNI

Ryokan zen nrester nagyon szerélryen ó|degé|t ap-
ró kunyhóiában' a hegy lábánál, Egy este tolvaj járt
nála, de nem ta|ált semmi elemelni valót.

Ryokarr éppen visszatért, és fülöncsípte.
- Bizonyára hosszú utat tettél meg, |rogy nreg|á-

tclgass - nltlndta a besurranónak. - Ncm |c'ture he-
lyes, ha üres kézzel távoznál. Kérle'k fogadcl el aján-
dékba a ruháimat.

A tolvaj zavarba jiltt, fogta a ruhákat és e'lktlt-
ródott.

Ryokan meztelenül ült, éS a holdat nézte. - Sze-
gény ördög - merel.lgett -, bárcsak nekiadhattanr
volna ezt a gyönytrű holdat is.
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1t).  H()Sl i l \  L ' l (  )LS( )  \ 'FRsF

Iltlslritr zetl ntestc'r lrtrs.*zti ideig elt Kílráharr, nraitl
r ' isszatért |apán északkeleti r.idékóre., ahtl| taníh.á-
n\-crkat ítlgacltrtt. NÍikttr nlár Ilag\(}tr i ireB r.crlt, el-
nl(nrcl()tt nt'kik e5. t(irtétretet, tlre'lr'et nreig Kínában
hallott. Ime:

\,a]amelr. ér' t]ecenrher husztrniit i ic]ikéierr a,/ agB
Ttrkuftr ígr'szti lt tanítr.ánr'aitlt lz: _ Barátainr, t1n trtár
llem érelrl nreg a kiir'etkezij ór'et, lrániattlk r'elent iíll
az iclén.

Tanítr'árrr.ai a.,t hitt(ik, trtífál, de rrrir 'e'I tlc]aatli l
ntestertik r-trlt ' stlrra rtrcglrír.ták őt cgr. laktltltár.a, az
tr t i t  eHt ' t . l tá*t  kt i r . t ' t t , i  na1r i . r i r l .

,'\z ér. uttllsti ti;szakáiárr Ttrktrftr nlcgjcg1't.ztt':
_ [tik r't l ltattlk hozzánr. Í Itrlnap r.|ti|utárr, tniktrr e|-

áll .r lrar.azás, itt hagr1ak belurt'tt 'ket.
. '\ tanítr'ánl't lk kitrt'r 't 'ttt1k, azt hitttlk, al ()l.('g-

sógt(íl lnár l lelrl lt ldia rrrit lrt 'szél, l-riszen az(rn .1 dc-
rült é'jszakárl Íl\.()Ina 5('n1 \.()tt a lrtrrtak. .\nr éifel kil-
rúl har azni kczclt'tt, ris nlásna1l st' lrtl] sc'trr talá|ták
rrtesterükt't. l\ nleditát.it is t.sarntrkba rl lent('k, 5 ()tt

buklatrtaL rá, htl lt.rl l.

IItrslri lr, lttiut.Írr t' lnltultlta a tcirtétlt.tt 't, íg,'t ' szti lt
tanítr'ánr,ai]l().1: - Nt'rn szűkstígt's, lrtrg\. ('s' zc'rt
Irtestt'r elííre' rrri'gjtistrlja a lralá1.ít, cle lra lrag\.()lr
akar ia,  akkt ' r  k i i |1 ' t  1 j .

- ( )n is, rnesterJ - krlrclt 'zte r.'alaki.
- |gt'rr - r'á|asztl lt l lt lsl-rin. - Tr' lálrtlz lrét l la1lra

rncgnrutattrln nektek, mit tudok.
Fgl' ik tarlíh'án1.a senl hitt neki, legtilblrjük már

a besztilgetést is elfelejtettc, ntikttr I ltrslrin isrnét i)sz-
szehír'ta riLt't.



- Hét nappal ezelőtt - kezdte - azt mondtam,
hogy itt hagylak berureteket. Ilyenkor búcsúverset
szokás ími, de mivel én sem költő, sem kalligráfus
nem vagyok, ír1a le valaki közületek utolsó szavai-
mat.

Ktivetői azt hitték, tréfál, de egyikiik ími kezdett.
- Felkészültél? - kérdezte Hoshin.
_ Ig"ry uram _ hangzott a válasz.
Hoshin diktáIni kezdett:

A ragyogásból jöttan,
A ragyogősba térek.
Mi ez,?

A köItemény a szokásos négynél egy sorral r<ivi-
debb volt, ezért a tanítvány megiegyezte:

- Mester, egy Sor még hiányzik.
- Káá! - üvciltötte győztes oroszlánként Hoshin,

és meghalt.

11. SHUNKAÍ TÖRTÉNETE

A törékeny szépségrÍ Shunkait, másik nevén Su-
zut nagyon fiatalon adták fér|hez, akarata ellenére.
Később, miután a házassága felbomlott, egyetemre
járt, és fi|ozófiát tanult.

Shunkait megpillantani aruryi volt, mint megsze-
retni. Mi tcibb, bármerre ment, maga is szerelemes
letb a szerelem végigkísérte egyetemi éveiben.
Később pedig, mikor a Íi|ozóÍia már nem elégítette
ki, és fölkeresett egy templomot, hogy zent tanuljon,
a tanítványok is beleszerettek. Shunkai egész életét
betöltötte a szerelem.
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\:égtil Kitlt(rban a 1('|l ténl.legt's k(;i etííie |ctt.
Kennin altenrplt-rnrábarr éltlj hittesh'érei dícsérték
ntíltságát. Fglikük rtrktrn|é|ekrlek hizonrrr|t, és se-
gítette tlít a zen e|saiátításában.

A Kerurirr-tenrpltrtrr apátja, lrÍokurai (llangtalalr

lrlerrnr'clÓrgés) ztlrd enlber r'tl|t. Irlegtarttltta a r'a|lá-
si elííírástrkat és elr'árta, htt5.papiai is íg1- tegl.enek.
.{ nrtrdenl Japánban, anlennt-ire |ankaclt a pa1rclk
t(rrekr.ése a buclclhiznrus terén, ú5. n(ítt a nősü|és.
1-'"n. \t1.rkurainak az r'r.rlt a Sztlkása, hogr' sepriit
ragadtrtt, és kiűzte a rr(iket, ha bárrrrel1'ik tenlp|onrá-
ban rájuk akadt. t)e úgr. |átsztltt, nriné| tijtrbet sep-
ríh ki, annál t(ibben iiinnek r.issza.

Fbben a biztln\rls tenrpltlnrban a fíípap fc'|esége
féltékenr. lett Shunkai ktrnlol1'ságára és szépségére'
lríintlra clarázs csíplte t.<r|na, nrikor halltltta, ho5'arr
dícsérik a tanítr.án1'trk a lárr1' konl()h' zen-gt'aktlr-
latait. VéBtr| pletr'kálni kezclett Shunkairti l és fiata|
barátjárti|. Frrnek k(ir.etkeztében nrintlkettőiüket e|-
tár.tl líttltták a tenlplrlnlbril.

,,Lehet, lrt's' a szerelent l'étkébe estenr,,, gtltt.
dtl|ta S|runkai, ,,de akktrr a ft,ípap fe|esége se nrarad-

itrrl a temp|tltrrban, ha trtár a baráttlnlnral i l1.en igaz-
ságtaIantrl bántak.,,

Shtrnkai nte'g akktrr éiie| cgi,karna petrti leunlntal
fe|p1'újttrtta az t.ltszáztír'es tenlplonrtrt, rrte|1' ptrrig
tigett. Reggc|re ntár a rcndíírség ftrgl1.a vcrlt.

F5, fiatal ü5'r'éd éreleklríclést ntutattltt irárrta, és
enrlríteni prtlbált az ítélt'ten.

- Ne segítsen rajtanr _ nrtrnclta Ireki Slrunkai. -

Talán r'alanri nrást teszek nraitl, amiért isnrét bortiin-
be kt.rü]iik.
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Végűl, miután letoltötte hétéves büntetését, kierr-
gedték a börtÓnből, ahol a hatvanéves foglár is bele-
szeretett.

Most azonban mindenki úgy tekintett Shunkaira,
mint egy börtÓntöltelékre. Senki sem barátkozott ve-
le, még a zen követői is kerúlték, pedig ők áliítólag
hisznek a még ebben az életben és ebben a testben
elérhető megvilágosodásban' Shunkai úgy találta,
hogy a zen és követői két teljesen különböző clolog.
Rokonai látni sen-r akarták. Betegség gyÓtorte, elsze-
gényedett, és testileg leromlott.

Találkozott egy shinshu pappal, aki megtanította
neki a Szeretet Buddháiának nevét, s ebben Shunkai
szelleme némi vigaszt és megnyugvást lelt. llalála-
kor még mindig elragadóan szép vo|t, és alig múlt
harminc éves.

Hiábavaló erófeszítést tett, hogy eltartsa magát:
megírta saját életttrténetét, néhány részletét pedig
elmondta egy írónőnek' Így ismerték nreg sorsát
a japán emberek. Azok, akik elutasították Shurrkait,
akik rágalmazták és gyűlolték' most a megbánás
körmyeivel szemükben olvassák élettörténetét.

12. A BoLDoG KÍNAI

Mindenkinek, aki az amerikai városok kínai ne-

gyedében jár, feltűrxrek aztlk a Szobr()k, melyek egy
vászonzsákot cipelő, zomok férfit átlrázolnak. Eze-
ket Boldog Kínainak vagy Nevető Buddhának hívják
a kínai kereskedők.

Az a Hotei, akirő| torténettink sző|, a T'ang-di-
nasztia uralkodása alatt élt. Nem vágyott rá, hogy
zen mestemek nevezze magát, és egy csomó tanít-
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r áni1 gr'ííjts(itr nlaga ktiré. hkáhb eg\' nag\. zsákkal
járta az utcáka(, nrelt'be cuktrrkát, gr.ünrii lcs(iket és

stitentétrr.eket raktltt, a jár.rclékul a gl.ert'kekrrek, akik

ktiré 5.íílte'k játsz-ani. I{trtei létrelrL)Zta aZ trtcák tir 't.r-

ttáiát.
\/alahá$.szt)r e8'1. fanatiktts z,en hír.(ír'el ta]álko-

zott, kinrríjtotta a ten1.erét és í5'sztilt:
-  At l iegr . f i | lért !
S ha bárki arra l.érte, htlg1' térien r'issza a tenrp-

ltlnrba és tanítstttr nláSokat, megit.rt csak ezt felelte:
-  Ac lycgv f i l ler t !
Fgr.szer, nrikt.rr éppen

arra járt t'5' n-rási}. zen
tííle :

- Irli a zetr érteltrte?
I Itltei Irénra r.álasz-ktínt 11igt(in lehtlppanttttta

zsákj.Ít a ftllt|rt..
- ;\kktlr - lrangztltt a kórclés - trri .t zelr nrt'11'alti.

sítása ?
,,\ Btrlcltrg Kítrai aztlntlal a lrát.íra ltit líttltta zsákiát,

és ttrr'ábbnterrt.

13. F(;\', BL t)t)t t.\

Ttlkitiban, a NÍeiji-korlrarr élt két (' l|entétes ie||c.
nlű, híres tatrítti. '.\z' eg1'ik, Utr.sho, a slringt'n iráttr'-

zat nlestt're aggálr'trsan betartotta Rucldha e|íjír.ásait.
Stl lra tretrr ir 'trtt részegítíí italt, és tletrl evett délelőtt

tizt'ne5'tira után. r\ rrrásik tanítíl, Tanzan, a Császá.
ri l:^g,l'etenr filtrztifiaprofesszora sohasent tartotta be

az elíjírástrkat. l Ia cíhes r.tllt e\'ett, S tra napkiízl'relr
e|á|nttlstlcltrtt, lefekrrclt aludtri.

iátéktls nlurrkáiát vége'zte,
ntester, aki megkérclezte
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Egv napon Unsho nreglátclgatta Tanzatlt, aki ep.
pen bort ivott, mel1nek egl'etlen cseppje sent tíritlt-
hetné egl, bucl dhista rry'elr'ét.

- He|ló, testvér! - üdvózólte t,jt Tanzan. - Nent
kérsz egy pohárral?

- Sosem iszonr| - kiáltotta kL)m()ran Unsho'
- Nem is ernber az oh'an, aki sosenr iszik! - ie-

gyezte meg Tanzan.
- Képes \'ag}. azt nrondani rárlr, hogr. nem \'a-

gyok enber, CSak azért rlert rrent isztlnt btlrt! -

kiáltcltta Unshcr haragclsan. - Ha nenr \:ag\.()k clrl-
ber, akkor mi vagt,ok?

- Egy Buddha - válaszcr|ta Tatrzan.

14. SAROS UT

Tt.rrtént, htlg}' Tanz'an tis Fkicltr eg1'ütt banc|tr-
koltak egy sáros útcrn a sz-akadó esííbetl, tneh. lretrt
akart elál lni '

Az egr,'ik kan1'arnál eg1' sely'errrkinltlnót és széles
selyenror'et viselíí bájos leán1'kát'al találk<lztak, aki
ncm tudcltt átkclt.ti a túloldalra.

- Gyere lán1'tlm! _ nlonclta rtigti in Tanzan. Karjá-
ba enrelte a lányt, és át'"'itte a sártrs szal.asztltt.

Fkido meg sem szíllalt ttibbé estig, nríg el nenr ér-
ték a szál|áshelyr'rl szolgáló tenrpltlmot. Akktrr ntár
nem tudta ti'irtőztetni nragát.

- Mi, szerzetesek, kerüliük a niík ktizelsógét -

mondta Tanzannak. - Külijnt.tsen a szép tís Csintls
nííkét' mert az r'eszéIycs. NÍiért csináltatl czt7

- En otthag1'tam a lánl't - nrtlrrclta Te'nztl -, tt'
még niindig cipeletl?
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15. SHoUN És ÉrlrsaruvJa

Shoun a soto-zen nrestere leü' Mikor még tanuló
volt, megha|t az apja, s így neki ke|lett idős édesany-
járóI gondoskodnia.

Valahányszor Shoun eg-y. meditációs csamokba
ment, édesanyiát vitte magával. Mivel állandóan
együtt voltak, mikor a kolostorokba |átogatott/ nem
|akhatott a szerzetesekkel. Igy aztán épített anyjána|.
egy kis kunyhót, és ott ellátta minden szükségessel.
Szútrák és buddhista versek másolásával keresett
néhány fillért a betevő fa|atra.

Mikor édesanyjának halat vásárolt, az emberek
megszólták, mert egy szerzetes nem ehet halat. De
őt ez nem érdekelte. Az anyát azonban bántotta,
hcrg1' mások kinevetik fiát. Végül igy szó|thozz'á: _

Azt hiszem, be|épek a rendbe, és vegetáriánus le-
szek. - Így is tett, és egyrrtt tanultak tovább.

Shoun nag.yon szerettc a zenét: mesterien hárfá-
zott. Anyja is játszott ezen a hangszeren, és te|ihol-
das éjszakákon egyútt szoktak muzsikálni.

Egyik éjje| egy fiata| nő ment el a házuk előtt,
s meghallotta a zenét, mely mélyen felkavarta őt'
Másnap estére meghívta nragához Shount, hogy
gyönyÓrkodhessen a iátékában. A szerzetes elfogad-
ta az invitációt. Néhány nappa| később találkoztak
az trtcán, és Shoun nregktiszónte a fiatal hólgynek
a vendéglátást. Mások azonban kinevették, mert egy
utcalánynál járt látogatóban.

Egy napon Shoun elutazott, hogy előadáSt tartson
egy távo|i templomban. Mikor néhány hónap múlva
hazatért, anfa már nem éIt. Barátai nem tudták ér-
tesíteni őt, s így nélktile kezték meg a temetést.

Shoun a koporsóhoz|épeft, és ráhúzott a botjával.
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- Anyám, visszatért fiad - mondta.
- Örommel látom, hogy visszaiöttél _ válaszolta

anyja nevd:en saját magának.
- Igen, én is orülok - felelte Shoun. Majd a körti-

lÓtte áIlókhoz fordult, és így szó|t:
- A gyászszertartás véget ért. Eltemethetitek a

testet.
oreg volt már, mikor érezte, hogy kcizeledik

a vég. Reggel arra kérte tanítványait, gyűljenek ko..
ré, s megmondta nekik, hogy dé|ben akar eltávozni.
Füstölőt égetve áJesanyja, és öreg mestere képmása
előtt, a következő verset írta:

ttomhat éan át legjobb tudásom szerint éltem,
S utat törtem m"agamnak a oilágban.
Most el,úllt az aő, felsznkndoznak a felhők,
S a kék égen ragyog a telihold.

Tanítványai egy szútrát recitálva gyűltek köré, és
Shoun azimádság közben hunyt el.

16. KÓzEL A BUDDHASÁGHoZ

Egy egyetemi hallgató meglátogatta casant, és
megkérdezte tőle: Hallott már a keresztény
Bibliáról?

- Még soha. Olvasson föl belőle - kérte a mester'
A diák kinyitotta a Bibliát, és Máté Evangéliumá-

ból olvasta a következőket:
,,Az ó|tózet felől is mit aggodalmaskodtok? Ve-

gyétek eszetekbe a mező lilionrait, mi módon növe-
kednek nem munkálkodnak és nem fonnak; de
mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségé-
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btrl seIl-t Óltilztitt úgr, nrirrt czc'k ktiztil ('g\.. Ne aggo-
dalmasktldjattlk tehát a htllnap íe|tíl; nri 'rt a htl lnap
ntaid aggtüalntaskodik a nraga dtllgai felíí|,,,

* z\kárki száiábtil hangzcrttak is ezek a szar'ak, én
tncgr'ilágtlstldtltt enrbertrek tarttltrt - jegr'czte nreg
(lasan.

,,\z clg1'ett'nrista ttlr'ább t.rlr.astltt:
,,Kérjetek és aclatik rréktek; keresse'tek eis találtrlk;

ztirgessc'tek ós ttlcgrrr'ittatik rréktek.,,
- Fz kir-ált]. l]árki nltlt ldt.l is t. szal'.tkat, kiizel i 'an

ntá l .  a l i t r t |c l l taságl t t ' z .

17. A cSI|(1s N\,FL\.(. \Ífs-tfR

Fgr' Ktrsucla nt'r.íi íiataI ttlkiti i t lrl 't ls találktlztltt
cgyik ktr|legitrrrti társár.al, aki ktlrábbarr zetrt tatrult,
s nle'gkércleztc tt.í|e, mi e tallítás lén1'e-ge.

- Fzt t.teln tucltrnl Irregnrtrtlclarri nckct| - r'álaszttl-
ta a barátja' _ Fgr' cltr|tlg aztlnbalr bizttls. }la nregeir-
tctl a zetrt, trcIrr ítrgsz fólrri a lraláIttil.

_ Fz nag1'stcrű _ rrrrlrrclta Ktrsucla. - Ki íogtlnr
próbálni. l Itl l ta|álhahl('k eg1' taníttit?

- I\ícrr| el Nan-in nlesterhez _ tanácsttlta a barátja'
Kustrd a tt'há t e'lilrcl trl t Narr-int mcglá togatrri.
l{usztlnijt centis tőrt r.itt magár'al, kiclerítendíj,

r'ajon maga a trrester fél-e a halá|tól.
NÍiktlr Nan-in nteg,pil|ar-rttltta Kusuc| át, f e.lkiáltott :
- Szerr'usz, baráttrtn| Iltlg1' r,ag1'? R('gtita nem

láttuk e5'mást.

o A nreglrtikkerrt Kusuda íg1- választrlt:
- Még sohasem találktlzfunk.
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_ Igazactr van - nondta Nan-in, - tsszetévesztet-
telek egy másik tlrvossai, aki tanácsokat kap tőle.ni.

Ilyen kezdés után Kusudárrak nenr maradt lehető-
sége arra, hogy próbára teg}'e a mestert, ezért ha.
bozva megkérdezte, kaphatna-e Zen tanítást.

Nan-in így válaszcllt:
- A zen kónnyű cloklg. Ha orvtls r'agr'', g1'ógr'ítsd

kedvesen a betegeidet. Ez a zen.
Kusuda háromsztlr látogatta nreg Nan-int, aki

minden alkalommal ugyanazt mondta.
_ Egy OrVoS ne vesztegt:sse itt az idejét' Eredj ha-

za, és lásd el a betegeidet.
Kusuda számára még nem volt világcls, hogyan

oszlathatná el egy i|yen tarrítás a halá|fé|elmet. Fzért
negyedik látclgatásakor így panaszkod<ltt:

_ A barátom azt mondta nekenl, hcrgy ha valaki
zent tanul, az, megszabaclul a halálfélelerntől. Fn pe-
dig ahányszor ide iÓvök, csak azt hallom, hogy gon-
doskodjam a betegeintről. Eruryit én is tudclk. Ha ez
a te úgmevezett Zened, akkor nem |övök többé'

Nan-in elmosolyodott, és megveregette a cltlktor
vállát'

- Túl kemény voltanr hozz'ád. t{acld adiak nilst
egy koant neked.

A mester Ioshu Mu-koaniát adta Kusudának ki-
dolgozásra. Ez az e|ső, a tudat nie5'ilágt'lsítására al-
kalmas történet a ,, Nincs kapu átjáró,, cínrű gy'űite-
ményben.

Kusuda két évig töprengett a Ntu (Nenr-Dtrlog)
problémáián. VégüI úgy vélte, hogy eljutott az ér-
telnri bizonyossá ghoz. De tanítój a nregj egyezte:

- Még nem vagy berrrre.
Kusuda újabb ntásfél éven át folytatta aZ ()ssz-

pontosítást.
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Az orvos tudata n1trgodttá vált, problémái meg-
szűntek. A Nem-Dolog átváltozott az igazsággá.
Kusuda rendesen ellátta a betegeit, s még csak észre
sem vette, hogy megszabadult élet és halál fölotti
aggodalmaitól.

Ezután, ha meglátogatta Óreg mesterét, az csak
mosolygott.

18. PÉLDÁZAT

Az egyik szútrában Buddha elmondott egy példá-
zatot. Egy férfiről szólt, aki a földeken járva találko-
zoft egy tigrissel. Menekülni kezdett, a vadá|lat utá-
na. Egy szakadékhoz érve megragadta egy folyon-
dár gyökerét, és átlendült a mélység peremén. A tig-
ris felülről szimatolgatta. A remegő ember lenézett
oda, ahol a mélyben egy másik tigris várt rá, hogy
felfalja. A menekülőt csak a folyondár tartotta.

Két egér, egy fckete meg egy fehér rágni kezdte
a gyokeret. A férfi nreglátott egy nedvdús epret
a közelben. Egyik kezével a folyondárba kapasz-
kodva, a másikkal leszakította a gyümölcsöt. Milyen
zamatos volt!

lg.AZEIIóELV

Ha valaki ellátogat a kiotói obaku-templomba,
a kapu fÖlött a kÓvetkező faragott szavakat olvas.
hatja: ,,Az lilső Elv.,, Az írásjegyek szokatlanul na-
gyok, s azok, akik értélkelik a kalligráfiát' nem
mulasztják el megcsodá|rri a feliratot, mert mester-
munka. Kosen alkotása kétszÁz éve készült.
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A mester papírra raizo|ta az írásjeg5reket, s ezek
felnagyított változatát faragták fába a munkások.
Mikor Kosen a vázlatokat készítette, vcle volt eg1'ik
szemtelen tanítványa is, aki sok |iter tintát gyártott
már a kalligráfiához, és sosem nrulasztotta el, hogy
kritizálja mestere munká ját.

- Ez nem jó _ mondta Kosennek az első kísér|et
után.

- Na és ez nrilyen?
- Silány. Rosszabb az e|őtrbinél - ielentette ki a ta-

nítvány.
Kosen tlirelmesen írta egyik lapot a másik trtán,

míg végül neg}vennyolc Első Elv gyúlt össze előtte,
anélkűl, hogy elnyerte vrllna a tanífuány jóváha-
gyását.

F'gyszer, mikor a fiatalember kiment néhány plerc.
re, Kosen azt gondolta: ,,Most itt az alkalom, hogy
elkerüljem birá|ő tekintetét,', és sietve, zavarta|an
figyelemmel felírta: ,,Az E|ső Elv.,,

- Mesternű - hangzott a tanítvány ítélete.

20. ANYAI INTELEM

fiun, a shingon-irányzat mestere, jó| ismert fu.
dósa volt a szanszkrit nyel'"nek a Tokugawa-perió-
dusban. Fiata| korában gyakran adott órákat Szerze.
testársainak.

Édesanla tudonrást szerzett erről, és a kÖvetkező
levelet írta neki:
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Fiam, nem hiszem, hogy a Buddhát kijoetnéd; te inkóbb
mósok két lábon járó szótára aknrsz lenni. Vége-hassza
sincs a felvilágosításokttak és magyarázatoknak, a dicsőí-
tésnek es megbasülanek. Szeretném, hn abbahagyruád
rz,eket a nyelaóráknt'

Zőrkózz be egy kis templomba, a hegység táooli aiilé-
kén. Sznteld időda a meditóciónak, & így hd eI a tökéle-
ta megualósítást,,,

21. EGY TENYER HANCIA

A Kerurin.templom főapátjának" Mokurainak"
vagyis Hangtalan Merurydorgésnel9 volt egy Toyo
nevú, alig tizenkét éves kis védence. Toyo látta,
hogy az idősebb tanítványok minden reggel és este
meglátogatják a mester szobáját, hogy sarzerrre,
azaz személyes viselkedésre vonatk ozó útbaigazítá-
sokat kapjanak" az értelem csapongásának megféke-
zésére. A mester mindegyikülrrrek adott egy koant.

Toyo is szeretett volna sanzent gyakorolni.
_ vá4 még egy darabig - intette Moukurai. -

Még hil fiatal vagy.
De a gyermek csak kérlelte, és a mester végül be-

leegyezett.
Este aztán, a megfelelő időben, a kis Toyo Mo.

kurai sarzen-szobájának kűszöbéhez ment, megü-
tótte a gongot, hogy jelentse érkezését. Hódolatta|
meghajolt háromszor az aitőn kívül, és tisztelettelies
csendben leült mestere elé.

- Hallhatod két tenyér tapsá! ha összeverődnek.
Most mutasd meg nekem egy tenyér hangját!
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Toyo bólintott, és a szobáiába ment, hogy eltőp-
rengjen ezen a problémán. Ablakábó| hallhatta a gé-
sák zenéjét. - Á, nregvan! - kiáltott fel.

Másnap este, mikor a mester megkérte, hogy mu-
tassa be egy tenyér hangját, Toyo utánozni kezdte
a gésák zenéiét'

- Nem, nem - mondta Mokurai. - Így nem lesz
jó. Ez nem egy tenyér hangja. Egyáltalán nem talál-
tad el.

Azt gondolva, hogy az ilyesféle Zene megzavar-
hatia, Toyo átköltözött egy csendes helyre. Ismét
tomi kezdte a fejét:

- Mi lehet az: egy tenyér harrgja - Történetesen
éppen vízcsepegést hallott. - Megvan! - gondolta.
Mikor legközelebb megjelent a mester e|őtt, Toyo
a csepegő víz hangiát kezdte utánozni.

- Mi ez? - kérdezte Mokurai. - Ez a vízcsepegés
hangja, nem pedig egyetlen tenyéré. Próbá|d meg
újra!

Toyo hiába meditált, hogy meghal|ja egy tenyér
hangját. Felfigye|t a szél sóhajára, rJe azt nem fogad-
ták el'

Meghallotta egy bagoly huhogását' de az senr
felelt meg.

A hicskök ciripelése sem vo|t egy tenyér hangja.
Tóbb mint tízszer ment el Mokuraihoz különboző

hangokkal. Mindegyik téves volt. Majdnem egy évig
töprengett azon, milyen lehet egy tenyér hangia.

A kis tanítvány végtil igazi meditációba merült,
és híllépett minden hangon. - Nem tudtam belőlük
többet gyűjterri, - magyarázta később - így hát elér-
tem a hangtalan hanl;ot.

Toyo megvalósította egyetlen tenyér tapsát.
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22. SZIYF]\{ LA\C;OL

So1'cn Slraku, az e|síí Zen mest('r, aki Amerikába
látcrgatott, a kilr'etkezőket nlontlta:,,Szíl'em |ángol,
ile pillantástlnt hide$, nrint a kihűlt parázs,,,

A kor'etkezíj szabá|r,okat á||ította fel, nre|yeket
aztán é'|ete minden napián 5ry'akoro|t:

Reggel, rnielőtt felrj|tozné'|, égess füstÓlőt és mc.
ditá|i.

lvÍindig ug1'anabban az rirában térj n1rrgovóra.
Szabályos itt(jkÖztinként r'ond nreg nragadtő| az é-
telt. Mértékletesen egyé|, sohasem jól|akásig.

Mikor vendéget fogadsz, vise|ked| úgy, mintha
eg1'edül lerrrrél. Mikor egyedül vagy, r'iselkedi úgy'
mintha vendéged |enrre.

Ugye|j rá, mit beszélsz, s bármit nlondtá|, ültesd
át a gyakorlatba.

Mikor alkalonr adódik, ne sza|aszd el, de gondold
meg kétszer, mielőtt cselekszel.

Ne sainá|kozz a múlton, a iövőre figyelj.
Viselkedésed egy rettenthetetlen hősé legyen, szí.

ved pedig egy gyermeké.
Níikt.rr nyrrgovóra térsz, aludi úgy, mintha utol-

jára terrrréd, s mikor fe|ébredsz, hagyd ott az ágyat
azonnal, mintha egy e|nyűtt cipőt vetnél szemétre.

23. ESHUN HALÁLA

Mikor Eshun zen apáca elmúlt hatvan éves, és e|-
hag1'rri készült a világot, megkért néhány Szerzetest/
hogy halmozz'anak Íe| Íát az udvaron.
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E|tökélten fe|trlt a lraltltti rrrágh a tctt'ié're, eis nreg-

5újtatta a szeílein.
- ('t Fsl-rulr - kiáltotta tlda az c1x.ik szerzett's -'

nincs ott fiirur nteleg?
- ll1.esnti is csak egr' oh.atr ttikfi|ktit érdekt'llret,

mint te - r'álasztllta Fshun.
Felcsaptak a lángtlk, és az apáca nreghalt.

2{. SZUTR,{K,\I RFCITAL\', \

E5. parasztgazda arra kérte a tentlai-iránr.zat
papját, hoÜ. monclion szútrákat ellrunr t ie|eségéért
NÍikclr a recitáciti beft'jezíícltltt, a gazcla nregktirc|t'z-
te:

- (' itrndt.rltlcl, lrop' hasznára r álik ez a felesége'nr'
nek?

_ Ne'mcsak a felesegec|, cie rrrinderr érzíí |(rrr ré-
szcsűl a szútrák áItlásábtil.

_ l\zt nrtlncltrcl, minclen lenr' részesü| az álclásuk.
hól? - tt)prengett a gazcla. - I)e nti r'an akktrr, ha .r
ieleségem nas'()n gl'enge, és mastrk kihasználr-a ezt,
nregszerzik az álc|ást, nre|1.et rreki kt'l|crre kaprria?
Ez'ért arra kérlek, csak érte mtrndi szútrákat.

A pup e|mag1.arázta neki, htrgr- egr.huc|clhistának
az a váps,a, hos. á|clásokat és érdenle'ket ()SsZ()n

nrinden élő|énlnek'
- Nagr.szeríj ez, a tanítás - t-tlnta |e a r-égktir-et-

kezteteist a paraszt -, cle arra kérlek, tégi. egr- kir.é-
telt. \/an nekem es.sz(ltnszédtrm, aki dun.a e5 g()-
nosz hrlzzánt.7,árd ki tit az érző lénr.ek strráhól!
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25. MÉG HÁRoM NAP

Suiwo, Hakuin tanítványa jó tanító volt. A nylri
elvonulási időszakban |apán egyik déli szigetéről ér.
kezett hozzá egy tanítvány. Suiwo a kovetkező fe|a-
datot adta neki:

- Halld meg egy tenyér hangját!
A tanítvány ott maradt három évre, de nem tudta

megoldani a problémát. Egyik éjjel sírva felkereste
Suiwót.

- Kénytelen leszek szégyenkezve és diihösen
visszatémi délre - mondta -, mert képtelerr vagyok
megoldani a feladatomat.

- Maradj egy héttel tovább, és meditáI| fo|yama-
tclsan! - tanácsolta a mester. A tanítvány azonban
még mindig nem világosodott meg.

- Maradj még egy hétig - mondta Suiwo. A ta-
nítvány engedelmeskedett, de hiába.

- Kapsz mé'g hét napot. - Ám eZ sem hozott
ered ményt. A tanítvány kétségbeesetten könyorgött,
hogy engedjék haza, de Suiwo azt kívánta tőle, me-
ditá|jon újabb öt napig. Ez az időszak is sikertelenül
múlt el. Ekkor a mester így szó|t:

- Meditáli még három napig, es ha ezalatt sem
éred el a megvilágosodást, iobb, ha megölöd magad.
A második naPon a tanítvány megvilágosodott.

2ó' A szÁLLÁSÁRA

Bármelyik vándor szerzetes ott maradhatott egy
zen templomban, feltéve, hogy sikerúlt legyőznie
a helybélieket egy buddhista kérdésről folytatott
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vitában. Ha viszont őt g1őzték Ie, akkor tovább kel-
lett mennie.

Két testvér |akott együtt egy templonrban, |apán
északi részén. Az idősebb SZerZeteS tanult ember
volt, félszemű ticcse viszont tlstoba.

Egyszer egy vándorszerzetes érkezett hozzájuk,
és a megfelelő módon vitára hívta őket a Magasztos
tanításáról. Aznap az idősebh tesh'ér fáradt r,olt
a sok tanulástól, és s.ző|t az öccsének, Vegye át a he-
lyét.

- Menj, és kÓsd ki, hogy a vitának némán kell le.
folynia - tanácsolta.

Igy az'tán a fiatal szerzetes és az idegen beléptek
a szentélybe, és leültek.

Nent sokkal késííbb a vándor felállt, és benrent
az idősebb testvérhez.

- Rcmek fickó az öcséd,legyőzott engem.
- N,Ieséld el a vitátokat - kérte a báty".
Nos - kezdte az, utaző -, előszór fcilemeltem

az egylk ujjanrat, a megvilágost.ldcltt Budclhára utal-
va' Ekktlr ő két ujját tartotta fe|, et'zel. jelképezve
Buddhát és tanítását. Én három uijanrat eme'ltem fel,
Buddhát, a Tant és cgyetértésben élő kcivetőit szinr-
bo|izá|va. Ekkor az öklét kezdte rázni felém, jelezve,
hogy mindhárom egyetlen realizációból származik.
Ezze||egyőzott, s így nincs jogom itt nraradni.

A vándorszerzetes hamarosan távozott.
- Hol az a fickó? - rontott be bát}'iához a fiata-

labb testvér.
- I{allom, győzté| a vitában.
- Dehog1' gvőztem, épp nrost akaronr e|páholtti.
- Mondd el nekent' mirő| r:itáztatok - kérte a

bátfa.
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- Na, rtigtön ahogr'' meglátott, nregsértett engem/
mir'el frjlemelte e5''ik ujját, arra célozva, hogy csak
es'szemem r''ar.r. N,Íivel idegen volt, gcrndoltam, ud-
r'arias |eszek r''elc, s két u|jamat íe|eme|ve grafulál-
tant htlzzá, lrttg1' nc'ki \'iszont kettő van. Akkor c'z
a faragatlan tuskti három ujját emelte fel, mutatva,
htlg1'kcttííllkne'k csupán három szemúnk Van. Erre
felc1ühijdtem és meg akartam ütni, mire kisza|aclt.
Ig1 'ért  r .óget a v i tánk.

27. A B()LIXX;SÁ(; HAN(;IA

lr,Íiután l]ankei neghalt, egv- vak ember, aki a
mester templcrnla kt.lze'|ében lakott, a következőket
mesélte barátjának:

- Miverl r.ak vagyok, nem figyelhetcm meg az em-
beri arcot, így hát a jel|emet a beszédhang után kell
rrlegítélncm. Á|talában, mikor azt hallom, hogy va-
laki gratulál a másik sikeréhez, vagy boldogságához,
akkor észreveszenl berne az irigység titkos felhang,.

|át is. Mikor valaki a másikat vigasztalja balsorsá-
ban, akkor örömöt és elégedettséget fedezek fel
a hangjában, mintha igazábó| arnak örülne, hog.y
maradt Valami, amit most ő szerezhet meg magának
a saját vi|ágában'

- Azonban minden tapasztalatom az,t igazolja,
hogy Rankei hangia mindig őszinte vo|t. Mikor
a boldogságát fejezte ki, nem hal|ottam berne sem-
mi mást, csak boldogságot, s mikor a fájdalmát, ak-
kor sem hangzott benne más, mint fájdalom.
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28. NYISD I\{F(] SAJAI KINC]SESK,\IUR\t) !

I)aiiu nreglátogatta Kínában Basrr ntestcrt, aki
megkérdezte tőle:

- Iríit keresel?
- A megr'ilágtlsoclást.
- Vatl saját kinc.seskantrácl, rrti('t-t kt'rt ':t '| kíl ul] -

kérdezte Rastl'
- I{tl l Van aZ (.n kint'scskanrránt? - ('rt|t'k|íidtttt

Dai iu.
- Anrit ki 'rdczi' l, az a tc kint.sc:kanlrácl.
[)aiju nlegr.i|ágrrsrxlott. Fztl(án lttinclig surgettc

barátait: _ Nl' isd nrc'g saját kirtcsc'skanlrád, s hasz-
náld azokat .l kin<'st'ket!

2e. sF\t Vlz. sF\t H()Ll)

Níiktlr Clri\ txltr szerzetcstl(í az engaktri Bukktl r-t-
zetésével a zent talrulntánvozta, htlsszÍr icleig ké1rte-
lett r'olt elérni a nteclitáciti g1'ünrtrlcseit.

Végül egl' lrtl lr lfénr'es éiszakán r' izet r' itt egt. tit:s.
ka r,tidorben, nreh'et hambuszdarabtrkka| erősítt'ttek
meg. A bamhusz eltrlrtitt, a r'(rclirr feneke kicsett,
és Clriyono abban a pillarratban elt1rte a rnegszaha-
dulást.

Ennck enrlékére írt eg1' r'erset:

Így is, úgy is 1lróbáltam ntegtrcnteni a régi aödröt
M elyn ek ba mb uszr ost j a gy at güIt, és mó r- nú r elt ö rött.
VégilI aztán a uödör alja kiesett.
Nincs többé uíz a ttödörben!
Nitlcs többé hold n zlíztijkörben!
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3(). I \/lZI JKn R'l1r'.^

Kt-ichu, a Nleiii-kor nag)'' Zen n}estere a kiotói
Toíuku-katedrá|is főpapia vo|t. Egy napon Kiotó
kormán1'zóia érkezett h<>zzá látogattiba, akkclr első
ízben.

A titkár átaclta a kormán1'zó vizitkár!'áját, nre-
l}'en ez állt:

Kitagaki, Kiot(l Korm ányzőja.
- Senrmi dolgom ez'ze| a fickóval - mondta Kei.

chu a titkárának' - Níondd mcg neki, hogy táguljon
irutét!

,\ titkár rnt'ntegetőzr'c r'ittc r'issza a vizitkárt1'át.
- Az én hibám volt _ nrondta a kormányzó, s egy

ceruzával áthúzta a Kiotó Korrrrán1'zóia szavakat. -
Kérdezd meg, ismét a nresteredet'

- (t, hát Kitagaki az? _ kiáltcrtt fel Keichu, mikor
rápillantott a kártyára. - Látni szeretném ezt az em.
bcrtl

31. N{INDEN A LFGJOBB

Mikor Banzan a piacon sétált, fültanúja volt egy
beszéIgeté'snek, amely egy- hentes és vevőie között
zajlott.

- Adia nekem a legjobb darab húst az árujából -
kérte a vásár|ó.

- Minden, amit az üzletemben lát, a legjobb - vá.
laszolta a hentes. - Nem talá| itt egyetlen darabot
sem' ami ne lenne a legkiválóbb.

Hallván ezeket a szavakat, Banzan megvilágo.
sodott.
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32. PAR.\NYI IIX), IlA1ALNÍAS KINCS

Egy nag1úr megkértc' Takuant, acljtltr tarrácstlt,
mir.el tölthetné az idejét. U5,. érezte, naii\'c)n lassan
te|rrek a napcrk, nrikÓzben mere\. szertartásossággal
ü| |rivata|ában, és nlástlk htidolatát fclgadja. Takuan
ny'trlc kínai írásiep'et vetett papírra, és átnr'úittltta
neki:

Ez a nap nem Inz kétszer
Parónyi idő, hatnlmas kincs.
Ez a nap nan jon eI ítjra
Mindm perc mérhetetlen kincs.

33. lvl()KUSFN KFZE

N'{okusen t{iki egr' tenrpltlnrball élt, Tamba tartcr-
mánytran. Fg1.ik kor.e'tő|e elpanasztllta neki, hog1'
a felesége nag!'on íukar. NÍtlkusen nlegláttlgatta
az aSSZ()Ir}t, és az, trrra elé tarttrtta rrktilbe sztrríttltt
kezét.

- Mit iclentsen ez? _ kérdezte a níí nleglcpetten.
- Teg1uk fÓ|, htlgy az tlk|omet nrindig ígt' tarta-

nám' NÍinek neveznéd akkor?
- Nyomoréknak - hangztltt a r'á|asz'
Ezután szétny.ittltta a kezét, és ktizr..etlerrul a n(í

orra elé dugta. - Teg1ük fel, hogl' nrindig il1'en len-
ne. Mi volna ez?

- F5'máslajta tt'rrzulás - nlondta aZ asszon\..
- Ha enny.it megértettél, akkor jó felcség \.ag}'-

szólt NÍokusen, és távozott.
Látogatása után ez aZ asszony minclig segítctt az

urának, adni éppúgy', mint takarékoskodni.
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3.I,  E(;\ 'F I  LF\ \I()SoLY ,\I  FLI I  IIF\

Ir'Íokugerrt strhasenr |átták nrtlsol1.tlgn i, egószen ci-
lete rtttl lsti napiáig. Ntiktlr elérkezett halála ílráia, ígr'
sztilt leghiísógesebb tanítr.án}.aihoz :

- Több nrint tíz ér.ig tanultattrk a vezetésemnrel.
}vÍtlst nrutassátirk nreg, hrlgr'an órtclrrrczitek valtijá-
ban a zent. ,\ki a legtisztábl.lan fejezni ki ezt, az lesz
az tttótltrm, arrnak aclonr át a kcinttis(irn és a csé-
szént.

A iclenlt'r'ők NÍtrkugetl krrmor arcát figy'elté'k, de
senki senl íc|elt.

Frrchtl, aki rnár strk it|(jt t('|ti;tt nlestcrt' mc|lett,
tldalépett az, ágv-hllz,, és a 5'<ig1-szcr€'S t.sészét ntí.
lrátrr' cetltir.e| elííbbre kl|ta. ig1' r,.á|aszo|t a fclszíllí-
tásra.

A nrester arca ntég inkább elbrlrult.
- Csak errrr1'it értcttél meg? - kérdezte.
Fncho kin1ú|totta a keztít, és isnlét r,'isszahúzta

a csészét.
Mtlkugen vtlnásain csodálattls mtrstlly iimlt)tt

szét. _ Te csirkefog,ó - nrt-lndta Errchonak _, tíz, évig
dolgtlztal velem, és nrég csak nenl is láttad az egész'
testem. Vedd a kÓntijst és a csészét: tiéd nrindketttí.

35. ZFN - N'íINDFN PILLANATRAN

A zetr tanítványok legatább tíz ér'et tt'lltenek mes-
terükkel, nrielőtt arra gondolnának, ho6;y másokat
oktassanak. Tenno, aki tanítványból maga is mes-
terré lépett elő, nleglátogatta Nan-int.
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Aznap történetesen esett aZ eső, í8}. Tenno fapa.
pucsot viselt, és esemyő volt nála. Nan-in, nriután
údvözölte őt, megjegyezte:

- Feltételezem, hogy papucsaidat az előtérben
hagytad. Tudni akarom, hogy az ernyődet tőltik
jobbra vagy balra tetted-e le?

Tenno zavarba |ött, és nem tudott azorural vá|a-
szo|ni. Ráébredt, hogy képtelen állandóan megtarta-
ni zenjét. Nan.in tanítványa lett, és tor,ábbi hat ér'ig
tanu|t, hogy megvalósítsa a zent, nrely minden pilla-
natban érvényes.

36. VÍRÁGESÓ

Subhuti Buddha tanítr'ánya vo|t. Megértette az ü-
resség erejét, azt a nézetet, hogy semmi sem létezik
ónmagában, csupán a szubjektivitás és objektivitás
viszonylatában.

Egy napon Subhuti a ferrrrkö|t üresség állapotában
üldögélt egy fa alatt, mikor virágok kezdtek hullani
kórülötte.

- Magasztalunk téged az úrességről szóló fe|tege-
tésedért - súgták az istenek'

- De én nem is beszéltem az űrességről _ r'etette
ellen Subhuti.

- Te nem beszéltél az ürességről, és mi nem hal-
lottuk azt _ válaszolták az istenek. - E,z. az igaz.i
üresség.

S a virágok egl're hulltak Subhutira, ntint a zápor.
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17. A SZLITIL\K KIN\'()\1 t,\TASA

Tetsugcn, a zen eg1'ik iapán kör'etílje elhatártlzta'
lrtlp. kiaclia a szíttrákat, melyeket akkoriban csak kí-
naiul lehetett olr'asni. A k(in1wekct fac1írcok segítsé-
gér.el készült kin1'tlmtatni, hétezer példán1'ban, ami
hatalnras r'álIakrrzásnak szán-rítcltt.

Tetsugen utazni kezdett, hogy adományokat

5'űitstln. ;\ zen néhány támtlgatója száz arannya|
segítette, de legtiübszÓr csak filléreket kapott. Min-
c|en acltlmán1rlzónak ug'arrolyan hálásan mondott
ktjszönetet. Tíz év alatt sikerüIt aruryi pénzt össze-
g1.ííjtenie, h<lg1' elkezdhesse a munkát.

Torténetesen éppen akkortájt áradt meg az Uii.fo-
l1'ó, és az árr,izet élrírr.ség követte. Tetsugen a könyv-
kiadásra szánt ósszeget arra fordította, hogy meg-
mentsen násokat az éhezéstől, majd újra kezdte a

5.űjtést.
Néhán1' évve| később iárvány súitotta a,z orszá.

gclt. Tetsugen ismét odaadta, amit gyűjtött, hogy se-
gítsen hclnfitársain.

IIarmadszor is gyűjteni kezdett, s húsz év eltelté.
vcl vágya teliesti|t. A nyomtatáshoz hasznáIt fadú.
cok, ne|yekkel a szútrák első kiadását készítette, ma
is láthatók a kiotói Obaku-kolostorban.

A japánok úgy mesélik gyermekeiknek, hogy Tet-
Sugen három sorozatban adta ki a szútrákat, s az el.
ső kettő, mely láthatatlan, felülmúlja még a har-
madikat is.



3.8. GISHo ÉLET]\íÚVF

Gislrót tízéves korában szentelték föl apácárrak,
és ugyanúgy végezte a gy-aktlrlatokat, mirlt a hast-rn-
ló korú fiúk. Mikor tizenhat éves lett, e5'ik zen nres.
tertől a másikhoz utazott, hogy mindegyiküktíí|
tanulion.

Három évet töltött Unzarrná|, hat évet Cukeir-ré|,
de nem érte e| a tisztánlátás állapotát. \/ógul felke-
reste lnzan nrestert.

Inzan nem rlette fi!íyelentbe, hog1' a gr'engébb
nemhez tartozik; nlerrnvdiirgő hangon szidta, síjt
pclftltr is ütcitte. Így akarta felébreszteni belsíí ternté-
szetét. Gisho tizenhárom ér'ig maradt a nrestertrél,
és végül nreg|elte, amit kerese'tt.

Irrzan a következő Verset írta tiszteletére:

Ez az apóca tizmhárom éaig tanult a kezem alott
Este a legméIyebb koanoknt tnnulnúnyozta,
S újabb koanokba merüIt, hn jött a reggel.
Korábban minda*it feltilmítlt a kínai Tetsunm.
De Gishónak nincs párja Mujaku óta!
Mégis számos kapun kell még átfuiladnia,
Vas öklömtőI több csapást kene knpnia!

Ir{egvilágosodása után (]isho Banshu tartomán1''
ba utazott, és megalapította saiát zerr ktzösségét,
nrelyben kétszáz szerzetesnőt oktatott, nríg uto| nem
érte a l.ralál'
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3q. \ . ,\I ' I ' , \LI SZLI N\ '()K\L.\S

Str1'6'11 Slraku nlester lratl'ane'g1' ér'es ktlrában
tár't. lztl l l e- r' i lágból. Bete|iesítvén életműr'ét, nagr--
szeríí tanítást lragr'tltt hátra, sokkaI gazclagabbat,
mint a lcgtribb zen nrester.

,,\ n;'ár derek;in taníh'án1'ai aluclni sztlktak
napkiizben. Fzt elnézte ug\'an nekik, de ő n-raga ep'
pcrcct sem ."'esztegetett srrha.

,,\|ig tizerrkét ér.esen már a tendai fi lozófiai íejtc.
gt't('seit tanulnránt't.tzta. Fp1' tr1'ári Irapon tll1'an ful-
|etlt r.tl]t .r ler'e.gíí, hogr' a kis Soy.en - mestere tár.tl|-
leite'hen - elaludt.

I lártlnt óra nrúlr'a ielriadt, mert meghalltltta ta-
nít<ija lópteit. lfe már elke'sett. ott íeküdt kercsztben
az aitó clíítt, n;újtott lábba|, kiterü|r'e.

- Bocsánatt.rt kérek, bocsánatot kérek - suttrlgta
a me'St('r, nrikozben r,igyázva át|épte So1.err testí:t,
magasrarlgú venclégnek ki|áró tisztelcttel.

Fzt ktjvetően Soyen sohasenr a]udt el délután.

4(I. ALoMoRSZ\GBAN

- Tanítónk minden délután szunyókálr.ri szokott -

nresélte Soyen Shaku egyik tanítványa. - Mi, gy-ere.
kek, nregkércleztük tő|e, miért teszi, s erre így felelt:

Alonlországba utaztlm, miként Konfuciusz,
hogy találkozzak a régi btilcsekkel.

Konfuciusz gyakran álnrodott az ősidők bcilcsei.
vel, s később beszélt róluk követőinek.

Rendkívü|i me|eg volt valamel}'ik nap, s néhá-
nvan elaludfunk. Tanítórü< megszidott millket.
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- ÁI.lnr.'rszágba nleIrtünk, ntirrkérlt Ktxrfuc.iusz,
hogr'taláIkozzuttk a régi btrlcsekkel - nlap.aráztuk'

- Na és ntit üzerrnek áztrk a bt' lcsek? - \'()Ilt kér-
tltire' nrirrket a tanítti.

Fp1'.ikünk í5,. r'álasztllt:
_ Elutaztunk Alotrr..'rszágha, találkoztunk a brrl-

cselkcl, és megkérdezfuk ttí|trk, r'ajtrn a ni tarríttittk
eljiin-e minclen clélután, cle azt felelték, htlgr,. színét
senr lat táL a í i tkt j r tak '

1l l()stlL ZFNJf

Jtlshtr hah'antír'esett keztltt ' a ze'tl tatlulnr.itrt't lzj-
sát, rrrcl1'et n1.o|cr..rn t'r, 'es ktrráig ftr|l.tattltt, ntikrlr
nlegr'altisíttltta a zc'rt. Fztrtátt taníttltt, ntíg be trt'nt
t(iltiittt' százhtrszacl ik ór-ejt.

F g''.ik taníh'ánr.a nle'gkérd t'z te tíj|c:
- Nlit kc'l l terurenr, ha ninr'st'n scnuni a ttrrla-

tombarr?
- [)ohd ki! - fc'k' ltc josl'ru.
- f logv dobianr ki, ha nirrrs trtt sentnri? - hang-

z't>tt az' úiabh kérclé's.
- No io, akkor vidd ki. - fele.lte a rnt-ster.

.12. .\ H.\LOTT \'.\L.\SZ.\

NÍiktrr lvÍantit'a, a kes(íbbi híres prédikát()r, 5Ze-
mél1.es útn.rutatásért fijlkeresett eg,' nlc.Stert / a1 arra
kérte, hogl' magl'arázza meg egr- tenr.ér hangját.
}vÍamiya i'rsszp<.rnt<lsíttltt a p rob|énrára.
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- Nem dolgozol elég keményen - korholta a mes-
ter. - Túlzottan kötődsz a táplálékhoz, a jőléthez,
a tárgyakhoz, és atthoz a hanghoz. Iobb lerurq ha
meghalnál, az megoldaná a kérdést.

A következő alkalommal, mikor Mamiya megje-
lent tanítója előtt, ismét feltették neki az egy tenyér
hangjára vonatkozó kérdést. Mamiya hirtelen elvá-
gódott, nrintha megha|t volna.

- Nos, rendben vary halott vagy. De hogy állunk
azzal a hanggal?

- Azt még nem sikerült megoldanom - válaszolta
felpillantva Mamiya.

- A holtak nem beszé|nek! - fortyant fól a mester.
- Takarodj!

43. A ZEN EGY KoLDUs ÉlmÉnrN

Tosui iól ismert zen mester volt a maga idejében.
Számos temp|omot felkeresett, és külonböző tarto-
mányokban tanított.

Az utolsó templomban, ahová ellátogatott, olyan
sok hívő gytilt össze, hogy Tosui kÓzölte velűk, vég-
képp felhagy a tanítással. Azt tanácsolta nekil szé-
ledjenek szét, menjenek, amerre tetszik. Ezután sen-
ki sem tudott a mester nyomára akadni.

Három éwe| később egyik követője bukkant rá
egy kiotói híd alatt, ahol néhány koldus társaságá-
ban élt. Első dolga volt, hogy rávegye a mestert, fo-
gadja ismét tanítványául.

- Ha képes vagy ugyanazt csiná|ni, amit éry akár
csak néhány napig is, akkor lehet róla szó - vá|a-
szolta Tosui.
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Így történt, hogy az egykori tanítvány koldus-

$inyát húzott, és Tosuival tÓltötte a napot. Másnap
meghalt az egytk koldus. Éjrottajt a mester és tanít-
ványa kivitték a ho|ttestet, eltemették a hegyoldal-
bary majd visszatértek híd alatti menedékükbe.

A mester jóízűen átaludta az éjszaka hátralevő ré-
szét, a tanífuány azonban képtelen volt erre. Reggel
Tosui így szólt:

- Ma nem kell élelnret koldulnunk, mert elhunyt
barátunk hagyott nekünk egy keveset.

A tanítvány azoriban egy falatot sem tudott |e.
nyelni.

- Mondtanr, hogy nem tudsz úgy teruri, ahogy én
- vonta le a tanulságot Tosui. - Ered| iruren, és ne
zavaq tóbbet!

44. A ToLVAIBóL LETT rnNÍrvÁxry

Egy,k este, mikor Shichiri Kojun szútrákat reci-
tált, egy tolvaj |épett a kunyhójába. Éles kard volt
a kezébery es pérzt vagy életet követelt.

- Ne zavarj! A pénzt nregtalálod a fiókban -
mondta Shichiri, és folytatta a szútrát.

Egy kis idő múlva megállt, és így szólt:
- Ne vidd e| az egészet. Szükségem Van egy ki-

sebb összegre, hogy adót tudjak fizetni holnap.
A betolakodó összeszedte a pénz nagyrészét, és

távozni akart.
- Köszönd meg, ha aiándékot kapsz.
A tolvaimegköszönte, és eltúnt.
Néhány nappal később lefülelték a fickót, aki töb-

bek közt Shichiri elleni vétkét is bevallotta.
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NÍikor Shichirit beidézték tanúskcldni' a követke-
zőket nrondta:

- Anri engelrl illet, ez az enrber nenr tolvaj. Fn ad-
tam neki a pénzt, s (í meg is kösziinte.

A tolvai, nriutátr lctöltótte bii|'.ltetését elment Shi-
chirihez, és a tanítr,'ánr'a lett.

45. IIELYES ÉS HELY].ELFN

Mikor Bankei többhetes nreditációs elvonulásait
tartotta, Japán szánr<ls r.idékéről érkeztek tanítvá-
n1'ok, hog1' részt'u'eg\.enek az esemén1'en' Az egyik
il1'en a|kalonrnral valakit tcl|vailáson értek. Az ese'tet
azza| a kéréssel terjesztették Bankei elé, hog1' a bű-
nts zárják ki a kijziisségbő|. A mester nem vett fu-
donrást a ügyről.

Később ismét ra|takapták a tanítványt, és Bankei
most is nrellőzte az esetet. Ez felclühítette a koztisség
tagiait, akik a tolvai eltá'''tllítását kóvetelő lreadványt
szerkcsztettek, és kijelente'tték, hogy ellenkező eset-
ben vaIlnerrn1'ien tár,oznak.

Mikor Bankeí eltllvasta a kérvényt, cisszehívta
a gyülekezetet, és ígl.szólt:

- Ti btilcsek vag1tok, testvéreim! Tudjátok, hogy
mi hely'es, és mi nem. Ti elmehettek máshová tanul-
ni, ha akarttrk, de cz a szegény testvérünk meg scm
fudja külonböztetni a |reh'eset a helytelentőI. Ki fog-
ja megtanítani neki, lra én sem? Magamnál tartom
őt, még, akkor is, ha valamerrnyien távoztok.

A záp<:rozó körrrryek tisztára mosták a tolvaj ar-
cát, aki többé sosem érzett vágyat a lopásra.
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46. A FÜVEK ES A IAK MEG\tÁcosoDÁSA

A Kamakura-időszakban e;lt Shinkan hat évig ten.
dait tanult, ma|d hét éven keresztül zent; ezután Kí-
nába utazcltt, és még tizenhárom évet tciltott a zen
elmél1tilt tanulmányo zásáv a|.

Mikor visszatért Japánba, sokan akartak találkoz-
ni ve|e, és zavaros kérdésekkel zaklatták. F{a r.en-
dégeket fogadcltt - anri csak ritkán esett meg - ak-
kor is kerülte a válaszadást.

Egy a|kalommal az eg1ik tanítvány, aki rnár ót-
ven éve tÓrekedett a megr'ilágoscrdásra, ígv szólt
Shinkanhoz:

- Apró g1'ermekkoronr óta tanulmánvozom a ten.
dai filozófiát, de c'g1' dolgot még ma senr értek.
Ez az iskola azt á||ít1a, hog1' nrég a tür.ek és a fák is
megvilágosodrrak. Számomra eZ nag}'on külónosnek
tűnik.

_ Mi értelme azon töprengeni, hogl'an r'ilágo.
sodnak meg a füvek és a t7k? _ kérdezte Shirrkan. -

A kérdés az, hogy- ()n hclg1'an fog nlegvilágostrdni.
Elgondolkodott már ezen?

- Ez még sohasenr iutott eszembe - á]ntélkodtltt
az idős ember.

- Akkor menien haza, és gondolia r'égig - fejezte
be a beszélgetést Shinkan.

47. A KAPZSI FESTT

Gessen művész-szerzetes volt. lvÍielőtt festéshez
varyl raizo|áshoz fogott volna, ragaszkodott hozzÁ,
hogy megrende|ői előre fizessenek' }víivel árai nra-
gasak r'oltak, úgy' ismerték tit: a Kapzsi F.est<1í.
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Egyszer egy gésa rendelt tőle képet.
_ Merrnyit tudsz fizetni? - kérdezte Gessen.
- Ameruryit kérsz - hangzott a vá|asz -, de azt

akarom, hogy a jelenlétemben do|gozz.
Így történt, hogy egy napon a gésa, aki éppen la-

komát adott pártfogója tiszteletére, }úvatta a festőt.
Gessen míves ecsetvonásokkal oldotta meg fela-

datát. Mikor elkészüIt, az akkori idők legmagasabb
árát kérte munkájáért.

A gésa kifizette a mondott összeget, majd pártfo-
góiához fordult, és így szólt:

-Ez a művész nem akar mást, csak pénzt. A fest-
ményei kiválóak, de a szelleme mocskos, mert besá-
Íozta a péru. Az ilyen szeruryes lélek munkája nem
méltó rá, hogy kiállítsák. Még arra is alig !ó, hogy
az alsószoknyámon hordjam.

Levetette a szoknyáiát, maid megkérte Gessent,
fessen egy képet hátul az alsószoknyájára.

- Menrryit Íizetsz érte? - kérdezte a festő.
- Q bármerrnyit megadok! - válaszolta a gésa
Gessen csillagászati árat kért, majd a kívánt mG

don megfestette a képet, és távozott.
Később kiderült, hogy mire kellett neki a pénz:
A tartományt, ahol élt, gyakran sújtotta pusztító

éhírség. A gaztlagok nem akartak segíteni a szegé-
nyekery ezért Gessenek volt egy titkos raktára, min-
dig feltöltve gabonával, az ilyen ínséges idó.kre.

A falujából a Nemzeti Emlékműhoz vezető út na.
gyon rossz állapoiban volt, és számos utazónak
okozott kellemetlenséget. A festő jobb utat kívánt
építeni.
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Mestere meghalt anélkül, hogy felépítette vo|na
a templomot, mely're vágyott. Gessen úgy gondolta,
befejezi helyette a munkát.

A festő, miután megvalósította mindhárom célját,
eldobta ecsetieit, s művészetének többi kellékét,
visszavonult a hegyekbe, és nem festett tóbbé.

ls.1óanÁruvÉnzÉr

A teaszertartás mestere, Sen no Rikyo, egy virág-
kosarat szeretett volna egy oszlopra függeszteni.
Megkérte az ácsot, hogy segítsen neki és addig irá-
nyította őt, tegye egy kicsit feljebb vagy lejjebb,
jobbra vagy balra a kosarat, míg meg nem találta
a megfe|elő helyet.

_Ez az - mondta végul Rikyu.
Az ács próbára akarta terrni a mestert. Megielölte

a helyet, de úgv tett, mintha elfelejtette volna.
- Ez volt az? Yagy ta|án ez? - kérdezgette eg}Te,

az osz|op különböző pontjaira mutatva.
De a teaszertartás.mester arányérzéke olyan pon.

tos volt, hogy csak azt fogadta el, mikor az ács ismét
az eredeti helyre mutatott.

49. A FEKETE oRRÚ BUDDFIA

Egy megvilágosodásra törekvő apáca készített
egy Buddha-szobrot, s beborította aranylemezekkel.
Bárhová ment' aZ aranyozott képmást vitte ma-
gával'
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Múltak az évek, és az apáca, aki még mindig nem
vált meg a szobortól, egy idegen ország kis temp-
lomába került, ahol számos Buddhát tiszteltek,
s mindegyik kültn szentélyben állt.

Az apáca füstolőt kívánt égetni saját arany-Budd-
hája előtt. Mivel nem tetszett neki a gondolat' hogy
az illat más Buddhákhoz is eljut, ezért kirnódolt egy
csövet, melyen át csak az ő szobrára szá||t a füst'
Ettő| az' arany-Buddha orra bekormozódott, ami
kü|önosen csúnyává tette.

50. RYONEN VILAGOS FFLISMERESE

A buddhista apáca, akit Ryonen néven ismeriink,

1797-ben született, a híres japán harcos, Shingerr
unokájaként. Koltői tehetsége és elbűvólő szépsége
oly nagy volt, hogy már tizenhét éves korában ud-
varhölgyként teljesített szolgálatot a császárnő mel-
lett. Bár nagyon fiatal volt még, hímév várt reá.

A szeretett császárnő váratlanul meghalt, s Ryo-
nen reményte|i álmai szertefoszlottak. Kínzó éles-
séggel dÓbbent rá az evi|ági élet mulandóságára. Ek-
kor támadt benne a vágy, hogy zent tanuljon.

Rokonai azonban ellenezték a szándékát, és gya-
korlatilag belekényszerítették egy házasságba. Ryo-
nen beletorődott, de igéreti.iket vette, hogy szerzete-
si fogadalmat tehet, miután három gyermeket szült.
Még huszonöt éves*sem volt, mikor teljesítette a fel-
tételt. Ekkor férie és rokonai már nem tudták
visszatartani. Leborotválta a haját, felvette a Ryonen
nevet, mely annyit jelent, világos felismerés, és meg-
kezdte zarándokútiát.

47



Edo városába érkezvén megkérte Tetsugyut, fo-
gadja tanítványának. A mester egy pillantást vetett
rá, és elutasította, mert híl szép volt.

Ezután Ryonen fölkeresett egy másik mmtert,
Hakuót, aki szintén elutasította ugyanezen olüól,
mondván: szépségével csak bajt keveme.

Ryonen ekkor fogott egy izzó vasrudat, és saját
arcához nyomta. Néhány pillanat múlva szépsége
odavo|t orökre' Hakuo 1gy már elfogadta taníWá-
nyául. Erurek emlékére Ryonen a következő verset
írta egy kis ttikör hátlapjára:

CsászÁrnőm szolgáInt óban fiistöIőt égettem,
Hogy beillatosítgm éka ruhóimat,
Most hontalan koliluskent az arcomat qetern,
Hogy belqhasek a zen templomóba'

Mikor Ryonen elhagyni készült a világot, írt egy
másik kólteményt is:

Hataanhatszor Mtták e szemek
Az őszi táj aóItozá*it.
Eleget bazéItem a lwldfényrőI,
Nekériaekftbbet.
Hallgasútok inkább a fnyők & cédrusok lungjót,
Mikor sz-ellő se rebben.

sr. savaruyÚ pnso

Dairyo szeÍzetes, aki szakács volt Bankei ko|osto'
rában, elhatározta, hogy szem előtt tarfua idős mes-
tere egészségét, csak friss misót ad neki. A miso bú-
zÁva| s é|esztővel kevert szőjapaszta, mely gyakran
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megerjed. Bankei észrevette, hog1' jobb misót sztll-
gáltak fel neki, mint tanítványainak, és megkér.
dezte:

- Ki a szakács ma?
odahívatták Dairyót, aki Bankei tudonrására hoz-

ta, hogy koránál és tisztségénél fogva, csakis friss
misót kellene fogyasztania. A mester íp'szólt a sza-
kácshoz:

- Tehát úg1' véled, hogy' eg1.általán nenr kéne
ennem.

Ezze| a szobájába ment, és magára zárta az aitőt.
Dairyo az ajtőn kívül ülve kérte nestere bocsána-

tát, de Bankei nem válaszolt. Hét napon át ült l)air-
yo kívül, és Bankei belü|.

Végül az ep'ik taníWány' e|keseredésében íg1' ki-
áltott Bankeihez:

- Lehet, hogy te jól va5', idős nester, de erulek
a fiatal tanítványnak muszáj errtie. Nem ftllytathat|a
vég nélkűl!

Ekkor Bankei n-rosolyogva kitárta az' ait(>l, és ígr'
szólt a szakácshoz:

- Ragaszkodom hozzá, htl6;y ugyanazt eg\'enl/
mint követőim kozúl a legutolsó. Azt akaronr, htlg1'
ezt akkor se feledd, mikor te leszel mafd a mcster.

52. FÉNYED K|AL}IAT

A tendai-irányzatnak, a buddhizmus eg1'ik filtlzti-

fiai iskolájának kÓvetője tanítványkétrt (lasan zen
hajlékába érkezett.

Mikor néhány ér,ryel később távoztltt onnan, (Ja-
san figyelmeztette őt:
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- Elntéleti úttln tanulmán1.ozni az igazságot arra

ió, hogy anyagot gy'űjts a prédikációidhoz. Ne fe.
Iedd, ha nem rneditáIsz fcrlr'amattlsan, kiallrat ben-

ned aZ igazság fénve.

53. ÁZ LFC\TN I{ALÁS, AKÍ AI)

NÍikor Seisetsu \r()lt a kanrakurai Engaku-temp-
lont nrestere, nag1'tlbb termekre ]ett volna szúksége
a tanításhoz' nlert a nlegler'(.íek túlzsúftlltak voltak.
Fp'eclói kereskedó, LJntezu Seibei elhatározta, hclgy
ótszáz' aran1pénzt - ry'ót - ajándékoz egy tágasahb
iskola építésére, s ez't al' összeget elr'itte a nlester-
hez.

Seisetsu csak ennt'it mt'rnclott:
- Rendben van, elfogadonr.
Unrezu átn1'újttlbta a zacskil aranyat, de a mester

viselkedése elége'detlt'ru.ré tette. f{áronr r1'tlbó| egy
é'''ig is elél az ernber, rreki nrég t.sak rrleg senr kó-
szönték a,z tltszáz'at.

- Otszáz rvo \ran ebben a zacsk(rbatr - kezclett cei
Iozgatni Unrezu.

- Ezt már nrt.lndta az el(írb - választrlta Seisetstt.
_ f{a rrrégtr|r' gazdag r'agy.tlk is, citszáz r}:o tla-

g\'-t-rn stlk pénz - jegyezte' meg a kereskedíj.
_ .,\zt akarja, lr1lgy' nregkiisztinjent? - kérdczte

Seisetsu.
- Ugy illene.
_ Nliért nekenr kéne megk(jszirrultim? Az le5'en

lrálás, aki ad!
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54. VEGAKARAT

Ikkyu, az Ashikaga-korszak egyik híres Zen mes-
tere a császár fia volt. Még fe| sem cseperedett, mi-
kor édesanyja elhagyta a palotát, és egy templomba
költözött, hogy tanulmányozza a zent. Igy ttrtént,
hogy lklgrr herceg szintén a zen követője lett.

Mikor édesanfa eltávozott az élíjk sorából, eg-y
levelet hagyott fiának, me|y így szólt:

Iklcyunak.

Beuéga,tem a dolgomat ebbm az éIetbm, s most ztisz-
szatérek az trökknalóságba. Szeretném, ha jó tanítuány
lennéI, és megtlalósítan,ád Buddhn-természeted. Tudni

fogsz róla, hogy a pokolba kerilItem_e, s aeled aagyok_e
mindig, aagy sem.

Ha olyan ember aáIik belőIed, aki felismeri: a Buddhn
és tanítaánya Bodhidharma, a sajót szolgái, akkor abba-
hagyhntod a tanulóst, h munkáIkodhatsz az emberisé.
gert, A Buddha negyaalkilenc éaig tanított, s mindaégig
nem furtofta sziikségesnek, hogy egyetlen szót is szóljon'
Neked tudnod kellme, miil. Ám ha nem tudod, és meg
szeretnéd tudni, akkor óaakodi a meddő spekulációktóI.

Édesanyód,
Aki nem szüIetett,
És nem hnlt meg,

Kelt szeptember elsej én,
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P. s. Buddha tanítása főkmt mások megvilagosoilását
szolgálta. Ha bárme|yik módszeréh.q, ragaszkodsz, nem
aagy különb egy tudatlan féregnéI. A buddhizmusróI
nyolcaanez,o könyoet írtak, s ha aalamennyit elolaana
még mindig nem ismernéd fel sajőt természeteil, alckor
nem fogoil megffieni gzt a lnelet sem. Ez uégakaratom.

55. A TEA-MESTER És e MERÉNYLT

Egy Taiko nevű katona, aki a Tokugawa-korszak
előtt élt fapánban, Cha-no-yrrt, teaszertartást tanult,
e nyrrgalmat és elégedettséget esztétikusan klfejező
mrivészet mesterétől, Sen no Rikyutól.

Ám Taiko harcostársa és segédje, Kato, úgy vélte,
hogy fölÓttese teaszertartás iránti lelkesedése az ál.
lamügyek elhanyagolásával iár, ezért Sen no Rikyu
meggyilkolására szánta el magát.

Úgy tett, mintha baráti látogatásra érkezett volna
a mesterhez, aki meghívta egy teára.

Sen no Riky', aki nagy iártassáBra tett szert a ma-
ga művészetében, egy szempillantás alatt kiismerte
a katona szándékát, ezért Íe|szőlította őt, tegye le
kint a kardiát, mielőtt belépne a szertartás-terembe,
nrert, mint elmagyarázta, a Cha-no-ytr magát a bé-
kés szándékcrt jelképezi.

Kato hallani sem akart errő|.
- Katona vagyok - mondta -, és mindig velem

van a kardom. Cha-no-yu ide vagy oda, nem teszem
le.

- Rendben varr, akkor hozza be a kardját, és
igyon egy kis teát - egyezett bele Sen no Rikytt'

Zubogott a víz a faszén tűzre tett teáskarurában,
nrelyet a mester egy hirtelen mozdulattal felborított.
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Sziszegő gőz tántadt, füst és pern\'e ttiltt\tte be a ter-

met. A harcos rémülten kirohant.
Sen no Rikyu nrentegetőztitt:
- Az én hibánt volt. |öiiön t'issza, és igvon eg' kis

teát. Itt van nálam a kardja, egészen belepte a hamu,

megtisztítom, mielíjtt visszaadnánr.
Ebben a kínos hel1'zetben a katclna ráébredt, hog1'

baiosan tuclná megölni a tea-nlestert, s í5' letett

szándékárÓI'

56' |GAZ oSVÉNY

Ninaka.wát kiizvetlenül halála t' lőtt mcgláttlg.rtta

Ikkl'u zett nlester.
- Vezcssenr L\rt? - kérdezte lkkr.u.
- Eg1'e<tül érke'ztenr itle, és eg1'cclül tár'trztlrrr- N[i.

lyen sógítséget nvú|thatna nekenr? - r'e'tette e|lerr Ni-

nakawa.
- IIa azt grlncltl l ia, hogv va|ítban itin és lrre'p1', ak.

kor ez u2 1.)rl té'l'eclí'se. Iladcl nrutassanl ll-tt.g ()lu.rek

az igaz' t.lsr,ényt, melyt'n nincs senl órkczós, senr tá.

vozás _ r,álaszcrlta a r'endég.

Szavaival lkkyu tl l1.ar-r r.i lágtrsan mutatla az utat,

htrgy N inakawa e'ltnt lstll1't.rcltrt t, é's nreglra l t'

57. A I)ARAI)ICSI)\,Í KAPLII

Egy Nttbushig,c nerleze.tű kattln.r e|ltlcnt l lakuirr-

hoz' és a kTvetkezí-í kérdést tettc fel rreki:
- Valóban leítezik Paradicstlm és 1toktll?
- Ki vap'te? - kérdczte HakuiIr.
- Szanlurái vagytrk - r'álasztr|ta a harct.ls.
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- Te? Katclna? - kiáltotta Hakuin. - Miféle trral-
kodó fogadna fel testőréül téged? Hiszen cllyan a ké-
ped, mint egv koldusé!

Nobushige arrnyira íeldúhödótt, hogy már-nrár
kardot rántott, de Hakuin nenr hag1ta abba:

_IJg,1, tehát kardod is van! Talán ahhoz sem e|ég
éles, hogy levágd vele a fejemet.

N4ikor Nobushige kihúzta pengéiét, IJakuin nreg-
jegvezte:

- Innen ny"ílnak a pokcll kapui.
E szavakra a szamurái, rnegértr,'én a trtester taní-

tását visszadugta kardját a hüve|yétle, ós íe|et haj-
tott.

- És iIrnen a Paraclicscrnré.

\ t r . , \  KT.BL ' l ) l  )HA Lt-  t . \RT()ZIA t  {SA

Fgl'kereskeclő, aki titr.err vég vásznat cipelt a vál.
lán, a nap |egntelegebb óráira megá||t pihenni egy
nrenetléklrá zná l, mel1' előtt eg.y- tra ta lnras kó- ts ucl dha
állt. A íáradt ember elaludt, s nrire felébretlt, eltűnt
az áruja. Riigtiin jelentette a dolgot az elciliáróságon.

Fp, O-oka nevű bírti kezdte vizsgálni az ű5let.
- Bizttlsatr az a kő-Buddha lopta el az árut - dön-

tiitt a bír<i. - Az emberek i(ilétéről kellett r,o|rra gtln.
tltrsktldnia, de íí elnrulaszttltta szent kótelességét.
Vegvétek íírizetbe!

A tcirr.én}.szcllgák letart(lztatták a kíj-Budclhát, és
a bírtiságra cipelték. Zaitls tömeg kiir,ette a szcrbrot,
kir'áncsian r.árr''a, mil1'en ítéletet hoz a bíró.

Nliután ()-oka t'|foglalta helyét a bírói székben,
megszidta a hangcrskodirkat.
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- rrogy mertek íg1', ner.etgéh'e és tréfálktlzr.a
megje|enni a tárgyaláson? N'Íegsértettétek a bírtisá-
got, ezért pénzbiirrtetést és elzárást szabok ki rátcrk.

Az emberek sietr'e mentegetőztek. ;\ bíríl ekkor
igy szÓ|t:

_ Büntetést kellene fizetnetek, de e|tekintek tőle,
ha hárcrm napon belül mindes'ikőt(ik hoz eg1. r.ég
vásznat a bíróságnak. Mindenki, aki elmulasz't1a ez't,
btrtönbe kerül'

Az egyik vég szÖvetben, melyet az emberek hoz.
tak, a kereskedő rtlgton fe|isnrerte saját áruját, s íg1.
kÓrrnyűszerre| le tudták leplezni a to|r.ajt. A keres-
kedő visszakapta portékáját, s az emberck is beszol-
gáltatott vásznaikat.

59. ̂ Z ENÍBIRISFG K^loNA|

A japán sereg egyik hadclsztály.a g}'aktrrlaton r.ett
részt, s néhány tiszt úgy látta iónak, htl5' (iasan

tenrplomában üsse fel fóhadiszállását.
Gasan utasította a szakácsát:
- Kapják a tisztek is ug1'anazt az egt'szerű kcrsz-

tot, mint anrit mi eszünk.
Ez feldühítette a katorrákat, akik nregkültlrrbcizte-

tett bánásmódhoz sztlktak.
Az egyikük (iasanhtlz lé'pett, és ígl.sztilt:
- Mit gondol, kik vag1"trnk mi? Katonák r'agr,unk,

és élettilrket áldozzuk a hazánkért' Nliért nem bánik
veltirrk enne'k megfeleltien?

Gasan keménl'en visszar'ágott:
- És mit gondcl|, lni kik vagyrrnk? Az enrbt.riség

katonái, a mi célunk nrinclen érzíí lérry nregmentése!
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60. AZ ALACUT

Egy szamuráj fía, Zerkai' Edóba utazott, ahol egy
magas rangú hivatalnok kísérőie lett. Be|eszeretett
a hivatalnok feleségébe, ám kapcsolatuk lelep|ező-
dott. A fiú önvédelemből megölte a hivatalnokot,
és nregszökött az asszorrrryal.

Késíírb mindketten tolvajjá zül|óttek, de a nő
olyan kapzsi volt, hogy Zenkai megunclorodott tőle,
s végül elhagyta őt. Messzire utazcltt, Buzen tarto-
mányüa, aho| vándor kolduló szerzetesnek állt.

Vezeklésül a múltiáért, Zenkai elhatározta, hogy
valami jót is cselekszik életében. Mivel isnrert egy
veszélyes sziklahágót, mely már számos ember sé-
rülését és halálát okozta, úgy dontótt, fúr egy alag-
utat a hegy gvomrán kereszhil.

Nappal élclmet koldult, éjje|' az alagutat ásta,
mely harminc év e|teltével 700 méter hosszú, 6 mé-
ter magas, és 9 méter széles volt. Két éwe| a munka
befeiezése e|őtt az általa ler'ágott hir,'atalnok fia, aki
g1'akorlott kardforgató volt, rátalált Zenkaira, és el-
határozta, hogy bosszút áll rajta'

- Készséggel nrcgválok az élt-temtől - nrondta
Zenkai _, CSak hadd feiezzem be ezt a munkát.
Aznap, nriktlr elkósztiltlk' nregölhetsz engem.

A fiú tehát várni kezdte a napot. Tobb hónap telt
el, és Zerrkai még minttig áscltt. A fiú belefáradt a
tétlenségbe, és segíteni kezdett a munkában. Mikor
nrár több nrirrt egy éve dolgoztak, csorlálat ébredt
bt.rrne Zenkai erős akarata, és egl'énisége iránt.

Végul elkészü|t az a|agút. Az emberek használat.
ba vehették, s bizttlnságclsan utazhattak.

- Most üsd le a feiem - mondta Zenkai. - Elvé-

tieztem a dolgom.
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- Hclgyan r,.ághatrránr le a saiát rnt'steretrr fciót? -

kérdezte fiatalabb társa, ktinnr't.kkel a szenrébc'n.

61. GUIX) Ésa cs:t.szaR

Coy'clzei császár a zent tanulnránl rlzta (,trcltl r 'c-
zetésével. Egyszer azt kérdezte tíílc;

- A zen szerint ielenlegi tudatonr maga a l]ucldha.
lgaz. e'z?

_ IIa igent nrclrrcltlk, akktrr azt hiszed, lrtlgi,' órted,
pedig nem ípx' van. I Ia nt'ntet |ntlncltlk, akktlr t.|letrt'
mondásba kcrűltik egy ol1 an tárn1,el, ntel1 ct stlkatr
t<jkéletesen i<il értenek _ íelelte ( iudtr.

Eg;' nlásik rrap()tl a császár elz,el a kí'rtlÓsst'| ftlr-
dult (]udóhoz:

- tltrrrá kerül a nregvilágtistlcltltt enrbt'r .r halála
után?

- Ncnr tudtlnl - választl|ta (iudtl.
- N'Íiért nenr? - kcirdezte a császár.
- Níert nr('g rrent haltanr ÍIl('g - ltaltgltrtt a r,álasz.
Az uralkot.lt i habtlztrtt, htlgl ttlr 'ább ki't.clt 'ztisktlcl.

jtin-e ezckr(í| a tltllgtrkrtil, nrt'lt't't elnlí'it' k('ptclerr
volt felfogni. Fkktlr (]ttcltl a patllt it trtt\tte kt'zórt.l,
lrogv fe|rázza trt. És a Csáslár rttegr'i lágtlstldtltt!

Ittől kezdve aZ ura]k(d<i nlég inkábh tisztelte
a zeni és az iclős nrestert, akirre'k nt('g azt it ttreH,t'lt-
gedte, hogy télr'íz icleién kala1ltrt r' isclie'n a paItr-
tában.

Mikor (]uclo már lr\'t)lc\,.an ér'es is elntrJrlt, gr,ak-
ran elaludt tanítás kilzben, s a császár il1-erlktrr i.scn'
desen visszavtlnult egv másik te'rembe, htrgt, szcre.
tett tanítója élvezhesse a pihenést, nrcl\'re itlíís testé.
nek szüksége Vt)It.
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62. A soRsKEZÉBEN

Egy nagyszerű japán harcos, Nobunaga, elhatá-
rozta, hogy megtámadia az ellenséget, habár csak
tizedanrryi embemek parancsolt, mint a másik fél.
T rnaga biztos volt a győzelembery katonái azonban
kételkedtek.

Útt.o'ben megállt egy sintó szentélynél, e így
szólt embereihez: _ Miután meglátogattam ezt a
szentélyt, feldobok egy pénzdarabot. Ha Íej |es,z,
győzrtt fogunk; ha írás, akkor veszítiink. A sors ke.
zében vag1trnk.

Nobunaga belépett a szentél1öe, és némán imád-
kozott. Majd kiiött az embereihez, & feldobott egy
érmét. Fej lett az eredmény. Katonáit úgy elkapta a
harci|áz, hogy könnyedén megnyerték a csatát.

Senki sem háríthatja el a sors kezét - mondta neki
ütközet után a hadsegédje.

- Valóban nem - válaszolta Nobunaga, és meg-
mutatta az érmét, melynek mindkét oldalára fe|et
nyomtak.

63. PUSZTÍTÁS

Egy alkalommal Gasan így oktatta kóvetőit:
- Igazuk van azoknak, akik felemelik szavukat

az olés ellen, s meg akarják óvni minden öntudatra
ébredt lény életét. Helyes, hogy még az állatokat és
a rovarokat is védelmezik.

De mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik az
idejüket ütik agyon, vagy azokkal, akik a jólétet
pusztítiák el, vagy tönkreteszik a gazdaságot?
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Nent lenne szabatl e|néznünk nekik. És aki
r'ilágoscrdás nélkül tanít ?

Ő a bucldhizmust pusztítja.

ó4. KAS'\N VERÍTÉKE

r)reg-

Kasant felkérték, ho5. r'ezesse a szertartást ep.
tartornányi hűbérúr tenretésén. N1rrgtalan r.tllt, nr ert
korábban sohasem ta|álkcrzott nap'urakkal, |lente.
sekkel. Mikclr megkezd(ídíjtt a búcsúztatás, Kasattt
kiverte a veríték.

Visszatérése után cissze'hír''ta a tanítr'án1.ait, iis be-
ismerte előthik, hog1'nrég nem a|kalrnas tatríttinak,
trrert nenr képes ug1'arrúg1' eligazodni a hírne'r' r'i-
lágában, mint az elc|ugtltt templtlm falai kirzijtt.
Ezután Kasan lelntclndcltt, és eg1. nlásik me'ster tanít-
r'ánya |ett. Nyo|c ér'r'el k('sí-íbb megt.i|ágtrstldtrttan
tért vissza ep'kori ktir'etííihez.

65. A LEC\ lz1.l tt xÍsnRl rt

Egv fiatal assz()n\' me'gbetegetlt'tt, és a halálárt
volt.

_ Annyira szeretlek - nrclndta a férjének, - htrgr.
nem akarclk nregl'álni tííled. Ne leg1'cn t|tr|gtrd ntás
nővel, }Ia ellenszegulsz, kísértetként ftlgrlk r'issza-
térni, és véget nem érő csapásrrkat zírdíttlk rád.

Az asszony hamarosan meghalt. r\ féri hártlm
hónapig tiszte|etben tartotta fe|esége trtcrlsti kír'án-
ságát, de aztán találkozott e5' nrásik níír'el, és bele-
szeretett. Flje51'ezték egy'mást, készülődtek az eskü-
vőre.
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A volt férjnek, közvetlenül az e|jegyzés utáry nrin-
en éijel megielent egv kísértet, kárhoztatva őt, amiért
megszegte az ígéretét. A szellem igencsak éles eszű
volt. Pontosan elmc.lndta, nri történt a férfi és új ked.
vese közÓtt. Valahányszor a vő|egény ajándékkal
lepte neg men}'asszonyát, a kísértet részletes leírást
adott róla, sőt a kettejük közott zaj|ó beszélgetéseket
is elismételte/ s eZ annyira aggasztotta a férfit, hogy
már aludni senr tudott' Valaki azt tanácsolta neki,
hogy baiáva| fordulion a falu közelében élő Zen mes-
terhez. A szerencsétlen, kétségbeesett ember végul
ha|lgatott a szóra.

- Néhai fe|eséged szellenrrné változott, és min-
denről fud, amit teszel - mag5rarázta a nrester. -
Bárnrit csinálsz, mondsz, és bármit adsz a kedvesed-
nek, ő tud róla. Rizonyára nagyon okos, s valójában
csodálnod kellene az ilyen kísértetet. Mikor legköze-
|ebb megjelenik, próbálj alkudozni vele. Mondd neki
azt, hog.r képtelen vagy bármit is eltitko|ni előlc,
olyan sokat tud, és ha megválaszolja egy'etlen kér-
désedet, akkor ígéretet teszel az e|jegyzés felbontá-
sára, s nem nősü|sz nteg tÓbbé.

- Níit kell kérdeznem tő|e? - érdeklődött a férfi.
A zen mester így felelt:
_ Végy eg}'ió ntaréknyi szójababot, s kérdezd

meg tőle, pontosan hány szen-r bab van a kezedben.
Ha nem képes megnrondani, akkor tudni fogod,
hogy képzeleted terméke csupán, S nern fog zaklatni
tóbbet.

A kovetkező éijel, mikor a kísértet megjelent a fér-
íi előtt, az hízelegni kezdett neki, monván, előtte
nincs titok.

- Va|ó igaz - válaszolta a jelenés -, még azt is tu-
don, hogy meglátogattad nra a zen mestert.
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- S mert il1-cn sokat tuclsz, moncltl meg nekenr,
hány szen bab van a kezenlben! - szólította fel a
férfi.

Nem volt ott többé semmiféle kísértet, aki r.ála-
szolhatcltt volna a kérdésre.

66. ÓFELSÉGE GYERN{EKFI

Yamaoka Tesshu nemcsak a császár ner.előie r.tr|t,
hanem a kardr,ír'ás mestere, és a zen elmélrrilt ta-
nulmányozója is.

()tthonábarr csar''argtiknak acltltt szállást' s csak
e6;y rend ruháia vtllt, mert r'enclégei nliatt nenr ttr-
dott kilábaltri a szegénr'ségb(íl.

A császárnak fe|tűnt, milyen ktlpott ncr't'lííii'nek
ci|tclzete, s ne'nri pérrzt adott neki, hog1. új rtrhákat
vehessen. A k|jvetkező alka|tlntntal, nrikrlr Yanraoka
megielent, ugl,atraz<rkat a régi gtxrctiket r'iselte.

_ Ir4i lett az úi ruháiddal, Yanratlka? _ kércle'zlr'
a császár.

- (.)daadtanr a g1'ermckeine'k, Ire|ség, - hangztltt
Yanratlka r',álasza.

67. M|.I CSINÁLSZ l
tvÍ|.t BESZÉLSZ !

A nrai, nrtltle'rn időkben rengeteg tlsttrbaságtlt
ósszehordanak a nrestert'krí.íl és kijr,etí.íikrííl, arrtj|,
l.tclg1'an öröklik a nrcster tarrítását a kedr.enc tanít-
ványok, azza| a megbízássa|, htl5, adiák ttlr'ább ktl-
vetőiknek az igazságtlt. Ternté'szetesen a zent íg1'
kellene átadni, szívtíjl-szívi$, S t'z a n"rúltban l'altiban
így volt'

6"1



\/isszafogtrttság és a|ázat jellenrezte a zeItt, ttent
pedig kinr-ilatkoztatások és ktjr'etelések. Aki ily'en
tanítást kaptrtt, az strksztrr ntég húsz ér''''el késijbb is
titokban tartotta. Aniíg r'alaki saiát szorultságábarr
fel trelrr fedezte egi' r'alódl nrester kcizelségét, addig
nenr szerezhetett tudonrást arr(ll, hogv' átadták a ta-
rrítást, s nré51 ilr.enktlr is, az alkaltrnr teljesen ternté-
szetesen adódott, a Tan nragától talá|ta nreg az utat.
Egr,' nrester soha, senlmilr.en kÓrülntén1'ek kÓzÓtt
st'm állította azt, lrtlp' ,,én vag\'tlk X. Y. ijrókt-lse.,,
Az il1'err kijelentés épperr az ellerrkezőjét bizony'ítot-
ta volna.

NÍu.nan ZeIl mesterlrek csak ep. utíldja vtllt, Sl.ro-

|u. N,Íiután Shoju befejezte zen tanulntán1'ait, a nres.
ter besz(rlíttltta a sztüáiába.

- Ir{egciregedtenr - nrtlnclta -, és amennyire én fu-
tltrnr, te \.ag\.aZ eg1'etlerr, aki továbbviszc'd a Tant.
Inre, itt ez a ki-tn\.v. }lét nenrzedékt'n át adta tovább
mester a mesternek, és nraganr is szátrrtls észrevételt
fűztt'nr |tozzá, legjobb tuclástlnr Szt'rint. Fz, a k()nyw
nagyon értékes, és azért aclcrn tlekecl, hogy trtódlá-
sodat ielképez'zt'.

- lla a kt'n1.1' r'alóbarr tll1la1 6.15pes, heltresebb
lerrne, ha nle'gtartanád - r'á|aszolta Sht,iu. _ Írtrtt
szar.ak nelktrl kapt6p tiílecl a Zent, S én mege|ég-
szent r'ele úp., ahtlgl' nrost \'an.

- Tttclcrnr - nttrntlta Nítt-nan. - De akkcrr is, ez
a kilnrr' mestertől ntesterig r'áncltlrolt hét enrberöl-
tőn keresztül, tehát őrizd nreg, arurak jelképeként,
hpgr,' részesűltél a tanításban.

A két szerzetes tclrté'netesen egy szén-serpenyő
elíítt beszélgetett, és abban a pillanatban, nrikor Sho-

iu a kezéberr érezte a kiin1'l.et, belokte a lángoló
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széndarabok közé, mert nem talált élvezetet a bir-
toklásban.

Mu-nan, aki korábban sosem volt dühös, felor-
dított:

- Mit csinálsz!
Shoju visszakiabáIt:
. Mit beszélsz!

ó8. ,'EGYHANGÚ" zEN

Kakua a császámál tett látogatása után e|tíínt,
senki sem fudja, mi lett vele. T volt az első japán,
ember aki Kínában tanu|mányozta a z'ent. lvÍivel
azonban semrnit sem adott tovább belőle - egyet|en
hang kivéte|ével - nem tartjuk számon, hogy ő
hozta |apánba a zent.

Kakua Kínába ment, és elfogadta az igaz tanítást.
ott|éte során nenr utazgatott, hanem á||andó mecli.
tációba merülve élt egy távoli heg1widéken' tríirrden
esetben, mikor rátalá|tak az emberek, és tanítást kér-
tek tőle, szólt néhány szőt, majd átkÓ|tözótt a hegy
másik részére, ahol nem vo|t olyan korrrryű nregta.
lá|ni.

A császár akkor szerzett fudomást Kakuáról, mi-
kor a mester visszatért |apánba. Az uralkodő arra
kérte őt, adjon zen-tanítást, a nlaga és alattr,'alói
épülésére,

Kakua némán megál|t a császár színe e|őtt. Kön-
töse redőiből e|őhúzott egy fuvolát, és egyet|en rö-
vid hangot fújt rajta. Majd udvariasan fejet hajtott,
és e|tűnt.
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ó9. A LENYELT BUNJEL

Egy napon úgy hozták a körüImények, hogy
Fugai soto-zen mestemek és követőinek vacsorája
nem készült el időben.

A szakács sietve fogta görbe késé' kiszaladt
a kertbe, és levagdalta a nóvények friss csúcsait.
Osszedarabo|ta őket, és levest Íőzott belőlük, ám
nem vette észre, hogy a nagy kapkodásban egy
kígyó darabja is a zöld közé keveredett.

Fugai tanítványai úgy vélték, még sohasem ettek
ilyen jó levest. Mikor azonban maga a mester találta
meg tányérján a kígyó fejét' hívatta a szakácsot.

- Hát ez meg micsoda? _ vonta kérdőre őt, ma-
gasra emelve a bűnjelet.

- T köszönöm, mester - felelte a szakács, miköz-
ben elvette a falatot, és gyorsan lenyelte.

70. A LEGÉRTÉIGSEBB DoLoG A VILÁGoN

Egy kÍnai zen mestemel9 Sozarnak" az alábbi kér.
dést tette fÓl egyik tanítványa:

- Mi a legértékesebb dolog a világon?
- Egy döglött macska feje - felelte a mester.
- Miért egy döglött macska feje a legértékesebb

dolog a világon? - kérdezte a taníWány.
_ Azért, mert senki sem tudia megmondani,

mennf az ára - hangzott avá|asz.
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71.I{ALLCA'TNI AR,ANY

A telrdai-irátr1.zat tatlulti i rneditácitls gl.aktlrlattr-
kat frll1,ta11ak, mielíjtt nrtig a zen e|terjeclt r.olrra la-
pánban. Nég1'en ki'zültik, testi.lelki ióbaráttlk, nteg-
fogadták eg1.nlásnak, htrgl. hét napig nénrák lesz.
nek.

Az e]ső napon minclannr'ian csenclbcn nrarac|t.lk.
Meditációjuk szerencséscn itrcltrlt, de anliktlr trekti.
szÓntÓtt az éisz,aka, s az rllailám1rástlk fént.e t'|halr'á-
n1,rrlt, egyikük nem bírta nregálltli, htrg1' tlcla t.rt'
kiáltson a sztl|gának:

- Ctlndoskcrdj a lárnpákról!
A második tanítránt' nreg,|epííclrlt1, htl5' az elsíjt

beszélni hallja. - E'gy tnukkclt setrr szabacl sztilntttrk
- iegvezte meg.

_ NÍindketten ostclbák r,ag}.ttl}., rlriért szóla|tattlk
nreg? * kérdezte a lrarmadik.

_ Érr va5-ctk az egyetletr tarrítr'átrr', aki trltig trt'nr

beszélt _,z'árta le a vitát a rreg1'edik'

72. AZ OSTOBA UR

Két zen tanít(i, Daigu és (iudtr nreghír,.ást kaptak

egy urasághtlz. lvíikor nregérkeztek, (Juclo ígr. sztilt
aházigazdához:

_'Természetednél fogr.a biilcs r'ag,Y, és r-t'|e'd szü-
letett képességed varr a zen tatrulnránycrzásálrrrz.

- Marhaság _ vetette kózbe l)aigu. - N{iért híze-
Iegsz etulek a fafeinek? Lel.ret htrB}' Iragl. úr, cle

fogalma sincs a zervő|,
Így tcirtént, h()gy aZ uraság nenr Gudónak épített

temp|clnrot, hanenr Daigunak, és ve|e tanulnrányoz-
ta a zent.
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73. A TANÍTÁS To\rÁBBADoI

A zen követtíi ftlgaclalmat tesznek, hogy akktlr
senr mondanak le a Zen tanulásáról, ha mesterúk
nregöli őket. SZokáS szerint megvágják egyik ujjukat'
és r'érükkel pecsételik meg aZ elhatározást. Egy idő
mírlr.a az eskű pttszta fclrmalitássá vált, s igy az,t
a tanítványt, aki Ekido kezétől |elte'halá|át, mártir.
nak hirrtették fel'

Ekidóból szigorú nrester lett, tanítványai tartottak
tőle. Eg1,ikük, akinek az r,olt a dolga, hogy gonguté-
sekke| ielezze az' időt, elmu|asztotta kötelességét,
mert tekintetét magára vonta egy g1'ön1'örű lárry, aki
a templclmkapu előtt haladt e|. Ebben a pillanatban
Ekido, aki kozvetlenül a tanítvány háta mögött állt,
ráhúzott a botiával, és az ijedtség mególte a fiút.

Mikor a tanítr, án1, gyánrja tudomást szerzetr a'z
eseh.ől, rogtön fólkereste Ekidót, S mert tudta, hogy
a nrester nem hibáztatható, megdícsérte őt a kemény
leckéért. Ekidtl pontosan úgy' viselkedett, mintha
nt'velde életben |crrrre még.

A történtek után a mester tcibb mint tíz olyan
kör.etőt ner'elt, akik me5.ilágosodtak, és tclvábbad.
ták a Tanítást _ ami sztlkatlanul magas szám.

71. Jo ÚTRA TnRES

R1'okan a zen tanulnányclzásának szeIrte|te életét.
Eg1' napon tudonrására iutott, hogy unokafivére,
a rcrkoni intelnrek ellenére, eg1' kurtizárua kolti
a pérrzét. tvlinthogy ez az unc-rkaöcs vette át Ryokan
hel1'ét a családi birtok igazgatásában, s az a veszély

66



fenyegetett, hogy eltékozo|ja a vagyont, ahozzátar-
tozók felkérték a mestert, csinálion valamit.

Ryokannak sokat kellett ltaznia, hogy megláto-
gathassa a tékozló fiút, akivel már régóta rrem talál-
kozott.

Úgy tűnt, az unokaöcs Örül, hogy viszontláthatia
nagfuát11át, és meghívta őt, maradjon náluk éisza-
kára.

A mester egész éjjel meditált. Mikor reggel indul-
ni készült, igy sző|t a fiatalemberhez: - Bizonyára
nasyon oreg vagyok már, hogy eruryire reszket a ke-
zem. Segítenél megkötni a szalmapapucsom sz\át?

Az unokaöcs szívesen segített.
- Köszönöm - mondta búcsúzóul Ryokan. -

Lásd, az ember napról napra öregebb és elesettebb
lesz. Nagyon vigy ázz ma gadra !

Ezután távozotl., egy szőva| sem enrlíwe a kurti-
zÁnt, vagy a rokorság panaszait. Ám ettől a naptól
Íogva az unokaöcs felhagyott a pazarlással.

75' TEMPERÁMENTUM

Egy zen tanítvány meglátogatta Bankeit, és elpa-
naszolta neki:

- Mester, az én temperamentumom fékeztretetlen.
Hogyan változtathatrrék ezen?

- Nagyon különös dologra tettél szert _ iegyezte
meg Bankei. - Lássuk csak, mid van!

- Most rögtón nem tudom megmutatni neked -
felelte a tanítvány.

- Hát mikor tudod? _ kérdezte Bankei.
- Váratlanul jelentkezik - mondta a vendég.
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- Akkor - vcrnta le a következtetést a mester - ez
nem lehet az igazi természeted. Ha az lerrne, bármi-
kor meg fudrrád mutatni nekem. Mikor nregszülettél
nem rendelkeztél vele, és a szüleidtől sem kaptad.
Gondolkodiezen!

76. KI-TUDAT

I logen, a kínai zen tanító, egyedül élt egy kis
vidéki templomban. Egy alkalommal rrégy szerzetes
jelent meg nála, és nregkérdezték, rakhatnak.e t[izet
a kertjében, hogy melegedienek.

A mester hallotta, hogy fahordás kozben a szub-
jektivitásról és az objektivitásról vilatkoznak. Csat-
lakozott hozz,áiuk, és megkérdezte:

- Itt van eZ a naBy kő. Mit gondoltok, ez kívül
vagy belúl van.e a tuclatotokon?

Az egyik szerzetes így felelt:
- A buddhista nézet szerint minden a tudat <lb-

iektivációia, tehát azt mondanám, hogy a kő a tuda.
tomon belül van.

- Igencsak nehéznek érezheted a fejed - 1egyezte
meg Hogen -, ha egy akkora követ cipelsz berure,
mint ez itt.

77. NE RACASZKODIATOKA PORHOZ

Zengetsu a T'ang.dinasztia ideién élt kÍnai mester
a kovetkező tanácsokat írta taníwányainak;

A világban élni, és mégsem tapadni a világ porá-
hoz, ez a valódi zen tanítvány úqa.
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Más ember jótettét látva, bátorítsd magad a példa
követésére. Más ember vétségéről hallva, ne kövesd
el te is ugyanazt.

Még ha magad vagy is egy sötét szobában, visel-
kedj úgy, mintha nemes vendéged lenne. Feiezd ki
érzelmeidet, de csak oly mértékbery hogy megfelel-
jen igaz természetednek.

A szegénység: kincsed. Sose cseré|d el kórrnyű
éIetre.

Lehet, hogy valaki bolondnak tűnik, pedig nem
az. Talán csak gondosan óvja bölcsességét.

Az erények az önfegyelem gyümolcsei, nem hul-
lanak maguktól az é8bő|, mint az eső meg a hó.

Minden erény alapja a szerénység. Hagyd, hogy
szomszédaid előbb fedezzenek fel téged, mint ahogy
te bemutatkozol nekik.

A nemes szív sohasem tolakszik előtérbe. Szavai
olyanol mint ritka ékkóvek: csak néha láthatók"
és rendkívül értékesek.

A becsületes taníWánynak minden nap Szeren-
csés. Múlik azidő, de ő lépést tart vele. Nem rendíti
meg sem dicsőség, sem szégyen.

Magadat bíráld, sose mást. Ne vitatkozz arról, mi
helyes, és mi nem. Néhríny dolgot, bár helyénva-
lóak, nemzedékeken át helytelerurek véltek. Mivel az
egyenes viselkedés értékét esetleg csak évszázadok-
kal később ismerik fel, szükségtelen azorurali meg-
becsiilésre törekedni.

Értelmesen éli' a tettek eredményét hagyd a világ-
egyetem nagy tiirvényére. Töltsd minden napodat
békés szemlélődésben.
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78'IcAzIJoLÉT

Egy gazdag ember megkérte Sengait, hogy írjon
valamit, ami biztosítia a család iólétének folyamatos-
ságát, és kincsként adható tovább nemzedékről
nemzedékre.

Sengai kerített egy nagy ív papirost, és ráírta:
,,Az apa meghal, a fia meghal, az unokája meg-

hal."
A gaz,Jag ember méregbe jött:
- Arra kértelek, hogy ír!ál valamit a családom

boldogsága érdekében! Miért űzol tréfát velem?
- Nem állt szándékomban tréfálrri _ magyarázta

Sengai. - }Ja a fiad e|őbb halna meg, mint te,
eZnagy fájdalrnat okozna neked. Ila az unokád hal-
na meg korábban, mint a fiad, mindkettőtöknek
megszakadna a szíve. Ha a családod tagjai nemze-
dékeken keresztíi| az általam leírt sonendben távoz-
nak a világból, akkor ez az é|et természetes rendje
szerint történik. Én ezt nevezem igazi jólétrrek.

79. A FÜSToLŐ-TARTó

Egy Kame nevű nagaszaki asszony azon kevesek
kózé tartozott, akik ftistölő-tartók készítésével fog-
lalkoztak |apánban. Az ilyen edény művészi munka,
melyet csak teázókban vagy családi sírboltok előtt
szoktak feláIlítani.

Kamg akinek apja is ug.yanezt a mesterséget űzte
egykor, nem Vetette meg aZ italt, emellett dohány.
zott is, és idejét tÓbbnyire férfiak társaságában tÓl-
tötte. Mindi$, ha egy kis pénzhez jutott, lakomát a.
dott, melyle művészeket, kÓltőket, ácsokat, munká.
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sokat hívott meg, sokoldalú, sok fog|alktlzású enrbe-
reket, és körükben alakította ki művészi ten.eit.

Kame rendkívűl lassan alkottltt, de lra befeiezte
művét, az mindig mesterdarabnak bizonyu|t. Füsto-
lő-tartóit kincsként őrizték olyan ottlrontlkban, me-
lyek asszonynépe sohasenr ivott, nenr dohán1,2611,
és nem találkozott kötet|enül férfiakkal senr.

Egyszer Nagaszaki po|gármestere felkérte Kanrét,
tervezzen neki egy füstöl(itartót. Az asszony nrajd-
nem fé| évig halogatta a dolgot, de akkor a polgár-
mester, akit az idő táit neveztek ki egy tár,.oli várc-r
hivatalába, meglátogatta őt, és sürgettc, lássc.ln nrrrn-
kához.

Kame végül ihletett kapott, és megalkcltta a kért
nrűvet. Mikor elkészüIt, egy asztalra tette, és hosz.
szan, figyelmesen szemlélte a füstölő-tartót. Rágyúi.
tott, iszogatott előttg mintha baráti társaságban |en.
ne, s naphosszat nézegette.

Végul felkapott egy kalapácsot és tlarabokra zúz-
ta. Látta, hogv műve nem éri el a szel|eme á|tal meg-
követelt tökéletességet.

s0. VALóDICsoDA

Mikor Bankei a Ryumon-temp|omban prédikált,
a shinshu.irányzat egyik papja, aki a Szeretet Budd-
hája nevének ismételgetésétől remélte a megvá|tást,
irigyelve a mester nagy hallgatóságát, vitára akarta
hívni őt.

Bankei éppen egy fejtegetés kellős kozepén tar.
tott, mikor a pap megielent, s olyan kavarodást oko-
zott, hogy a mester, előadását félbeszakíWa megkér-
dezte, miért zaionganak.
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- Irán1.zaturrk alapítójának - clicsekeclett a pap -
tlh'an cstldá|attrs 6'1gjq' r't-r|t, htlg1' mikor fe|enrelt egv
ecsctet a ftl|1ri eg1ik partián, és a segédie feltartott
e5' papírlapot a nrásiktrn, a ntester rá tuclta írni
,\rrrida szent lrer'ét a ler,egíín keresztül. Te is képes
r.as.i lr ' 'en csodára?

Bankei ftrgheg1.r(íl tldavete'tte: - Talán a ti csaló-
tok nteg tuclja csirrálni t'zt a trtikki)t, cle a zennek
rlerll eZ a nrtitlszc're. Az érr cstlclánr az, hog!' nriktlr
éhes r'agt-tlk, eszenl/ nriktrr sz<lnrjas Vag\''()k iszom.

. . |1.  (S.\K \íF\ l  ALL' t)NI

l  |ártlnl nappal Tekisui halála elíítt Gasarr tltt ült
ntt'stere' áp-áná|, aki rnár uttlcljátrl r 'álasztotta íjt.

Ni'rrrr('giben leógett a tetrrpltlnl, és Gasan az úiiá-
épríte;sén sz()rg()sk()Cl(ltt. Tekisui nlegkérdeztc tíjle:

_ I\|it ftlgsz t.siná|rri, miután felépítetted a tenlp-
Ionrot?

_ Í{a rncgg1.tiglu|tál, azt szeretnélrk, hogl' rrtt
tarts l 'reszédet.

_ Tep1'ük fel,lrtrg1'nenr élek addig?
_ ;\kkt-rr maid kerífunk r'alaki nást.
- I.)e te5.ük fell, hogy'nem találtok?
_ Ne kérdezz butaságtlkat! - csattant fe'l (]asan. -

Csak menialuclrri.

92. sE\Í\Íl sE\Í LETEZIK

Yanra<lka Tesshu fiatal zen tanít.r'án1'kfnt srrrra lá-
tirgatta a rnestereket. Eljutott Dokuonhoz is, aki Sho-
kokuban élt.
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Mivel szerette volna megmutatni, hol tart a meg-
valósításban, így szó|t:

- A fudat, a Buddha és az érző lények végü| is
nem léteznek. A jelenségek valódi természete az ü-
resség. Nincs megvalósítáS, nincs káprázat, nincs
bölcs, és nincs középszerű ember. Nem létezik
átadás, és nincs mit kapni.

A csendesen pöfékelő Dokuon nem szólt Semmit,
csak hirtelen ráhúzott Yamaokára a bambuszpipájá-
val. A fiatalember feldiihodött.

- Ha semmi sem létezik _ érdeklődött a mester -,
akkor hornan származik ez aharag?

83. AK] NEM DoLGoZx, rur lsrcYÉr

Hyakujo, kínai zen mester még nyolcvan éves ko-
rában is együtt dolgozott tanítványaival, gondozta
a parkot, rendben tartotta a kertet, metszette a fákat.

A tanítványok sajnálattal nézték a keményen dol-
gozó idős mestert, de tudták, hogy nem hallgatrra
.áj'k, s nem hag1má abba a munkát, ezért inkább el-
dugták a szerszámait.

Aznap Hyakujo nem evett. Másnap sem, a rákö-
vetkezőn sem

- Lehet, hogy dtihös, amiért eldugtuk a szerszá-
mait - gondolták a tanítványok. - |obb lerure, ha
visszatenrrénk őket.

Amap, mikor megcselekedték, a mester ugyan-
úgy dolgozott és evett, mint azelőtt. Este így intette
őket:

- Aki nem dolgozilg ne is egyék'

73



81'|CAZBARÁTSÁG

Sok ideje ntár, hog1'élt Kínában két jóbarát. Az e-
gyik ügyesen hárÍázott, a másik értő füllel hallgatta
nruzsikáját.

Mikor a hárfás játéka vagy_ éneke hegyet idézett,
hallgatója megiegy'ezte: - Látom a hegyet magunk e-
lőtt.

tr,Íikor a lrárfás iátéka vizet idézett, hallgatója
gyakran felkiálttltt: - Ínre, egy rcrhanó patak!

A műértő társ azonban nregbetegedett, és meg-
halt. Barátja elszakította a hárfa húrjait, s nem ját-
sz<ltt tóbbé. Ettől az időtől. kezdve a hárfahúrok
elszaggatása a szoros barátságot jelképezi.

tt5. IT)EIE A NIEGHALASNAK

Ikk1u zen mester, már ktll),iik korában is nagyon
eszesnek bizt.lnyult. Tanító|ának r'olt egy drága teás-
csész,éje, ritka, antik darab. Ugy esett, hogy Ikky'u el-
tÓrte ezt a csészét, és rettentő zavarba jótt. Meghall-
ván nrestere lépteit, a háta rncigé dugta a cserepeket.
Mikor a tanító megje|ent, Ikkyrr megkérdezte tőle: -

lvÍiért kell az embereknek nreglra|rúuk?
- Fz természetes dolog _ magyarázta az idősebb

férfi. - lr{inderurek meg kell halnia, s csak bizonyos
ideig élhet.

Ikk1rr ekkor el(ívette a tÖrott csészét, és így szólt:
- Az Ón csészéjének ideie le|árt.
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86. AZ ELEVEN RUDDTIA ES A KAI)AR

A zen mesterek eg1' félreeső sztrhában adnak
egyéni útmutatást' aho'n'á senki senr lép be, míg
együtt van mester és tanítr.án}'.

Mokurai, a kiotói Kennin-tenrp|clnr zt'n ntt'stert'
szír'esen beszélgetett kereskedőkkel és tijságírrikka|,
éppúgy, mint tanítvárr1'air,'a|. Eg1' bizon1'tls káclár,
aki a|ig ttrclott írni-olrlasni, gyakrar.r tett fel trsttrba
kérdéseket Mokurainak, nraicl mt'gir'ott e.g1. csészt'
teát, és távtlzcrtt.

Egy- naptln, mikclr a káclár éppen Níokurainál tar-
tózkoclott, a |nester e1ryérri útmutatást kívárrt atini
egyik tanítványának, s ezért arra ké'rte r'cr.rclégét,
várakozzék egy másik sztüában.

- Ugy tudom, te eleven Bucldha vag)'- ve'tette el-
len a káclár. - Még a templom kíí-t]uddltái Sem uta-
sítják el soha azt a rengeteg embert, akik osszegyúl-
nek színűk előtt. Miért kel|erre éppen engem kizárni
a kiirűkbíjl7

lr,Ít'rkurai kénytelerr r'olt kinteru-ri, hogr'' találkoz-
hasstrn tanífuányával.

87. A.tANrrVÁNYoK HARoM FAJTAJA

A Tclkugawa-időszak r,égén é|t egy C-]ettarr nt'r'íí
zen mester, aki gyakran mondogatta:

- A tanífuányoknak hár<.rm fajtáia van: azok, akik
továbbadják a zent másoknak, azok, akik gondozzák
a templomokat és a szentélyeket, s varnak olyanok
is, akik legfeljebb rizsestarisznyának vagy ruhafo-
gasnak iók.
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(]asan hastrn]ti r-élenrénr.('nek adtrtt hangot. Atrri-
ktlr Tekisui r-ezetésével tanult, mestere nagyt'rn szi-
gtrrú r-tllt |t<lzlá, rréha meg is r'erte. Nlás tanítv'ányok
nenr hírták az il1'esfaita ner.t'lést, és távclztak. Gasan
tttaradt, nttrnclr'án: ,,A gt'enge tanítván1' a nrester
l.'eltlh'ását haszntlsítja, a kiizepes tanítrlány a ked-
r ességét t'stdálja, a kir.álti tanítr.án1. megerősödik
a kcze ' . t lat t ."

\ \ '  I  l (  X , \  , \ \  l R l L  \K  K l \  { I  \ ' F I ŐF I

Fgr islttert japán kti|tíít ntegke1rcleztek, lr<rg1.6n 1q'.
ht't kilrai r't 'rst.t ínri.

- '\ szrlLástls kÍIrai kti|ternén}' Il l}'S()r()s - ma-

B\'ará./ta. _ '\z e.|sti stlr tartalmaz'7'a a bt'vezetést,
a lrlástrc|ik t' lurek a ftl l1'tatása; a harntadik stlr elfor-
dul edcligi tenrájáttil és újat kezd; a negyeclik pedig
egr'ségbc. ftlglalja az els(í lrárnlat. Fgv rrépszerű ja-
pán dal í11 szemló|tt't i ezt:

A kiotói selyankereskedőnek két lúnya aan'
A nőtlérke húsz, a húgocskn tizantyolc éun
Eg11 kctona jthet haláIos sebet a kardjáaal,
Ám e két lány a szem&tel pusztítja a ferfiaknt.

i.ig. ZE\ P,\RBESZEI)

A zen nresterek f{|esztik taníh.án}'aik kifejező-
keszségét. Két zen tenplclmbatr egy-egy fiúcska ne-
velkedett. Az egyik g)/ermek, mikor reggelente zold-
ségért ment, találkclzni szclktltt a másikkal az úton.
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- Hová nrész? - kérdezte az első.
- Ahová a lábam visz - felelte a nrásoclik.
A válasz zavarba ejtette az első gyernreket, aki

tanítóiához fordult segítségért. - Holnap reggel -
nrondta neki a mester -, mikor találkoztll azzal
az emberkével, tedd fel neki ugyanazt a kérdést.
Ugyanazt fogja válaszolni ő is, és akkor kérclezcl
nreg tőle: ,,Tegyük fel, hogy nincs lábad, akkor hová
mész?,, Ez nrajd zavarba hozza őt.

Másnap reggel a két gyermek ismét találkozott'
- Hová nrész? - kérdezte az e'lső.
- Ahová a szél fúj - válaszolta a nrásc.rdik.
Ez isnrét kifogott az öcskcistin, aki vereségét elpa-

naszolta mesterének.
- Kérdezd meg tőle, htlvá nreg,}., ha nen fúj a szél

- tanácsolta a mester.
A következő napt-'n a gyermekek harnradszclr is

találkoztak.
- Hová nrész? - kérdezte az eg1'ik'
- Megyek a piacra zÓldségért - felelte a nrásik.

90. AZ UToLsÓ BARACK

Tangen gyermekkora óta Sengairrál tanult. llúsz
éves korában ott akarta hagyni őt, hogy tsszeha-
sonító tanulmányokat folytasson más nrestereknél,
de Sengai nem járult hozzá. Minden alkalommal,
mikor Tangen előállt az ótlettel, kapott egy_ barackot
a fejére'

Végul Tangen megkérte egyik idősebb hittestvé-
rét, hízelegje ki Sengaitól az engedélyt. A szerzetes
teljesítette a megbízatást, majd szólt Tangerrrrek:
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- Sikerült' Elintéztern neked, hogy nrc.lst rógtön
megkezdhesd zarándokutadat.

Tangen ment, hogy megki)szonje Sengainak az
engedélyt. A nrester válaszul ismét barackot nyo-
mt.rtt a feiére.

NÍikor Tangen elmesé|te idíísebb társának a tor-
ténteket, az ígt, felelt: - N{i lehet a baj? Serrgainak
nincs joga hoz'zá, hcr5y- meggondo|ja nagát, miután
megadta az errgedélr't. Megyek, nlegmor.tdonr neki.

- Nem nrásíttlttam me8 a SZaVam - mondta Sen.
gai, - csak még egy uto|síl baracktlt akartam adni
a fejére, mt'rt megr,.ilágostldottként fog visszatémi,
és étr rrem dtrrgálhatcrnr meg tóbbe.

e l .  B.\Nl(  )  PEN(;fJFNEK lz f

lvíatajuro Yagyu c'gl' híres kardforgató fia volt.
At1'ja, aki úg1' vélte, hogy a fiú túlságosan közép-
szerű ahhcrz, htlgy' rt'ménl'e le5'en a lnesterfok e|é-
rí.st!re, kitagaclta őt.

Í5,esett, ho5,' N,Iatajuro felment a Futara-hegyre,
és felkereste a híres vívóntestert, Banzőt. Ám ő is
csak megerősítette az, atyai ítéletet. - A vezetésem-
rne| kívánja kitarrulni a kardforgatást? - kérdezte
Banzo. - tn nenr üti nreg a nrértéket.

- De ha keményen dolgozom, akkor hány év alatt
lehet tlelijlenr mester? - erőskiidött az ifju.

- Egész hátralevő élete kell hozzá - felelte Barrzcr.
- Nem tudok olyan sokáig vámi _ magyarázta

N{ataiuro. Bármilyen nehézség elviselésére kész va-
p'ok, csak orrrrot tanulhassak. t{a odaadó szolgája
lermék, meruryi ideig tartana?

- Nag,v|áb<i| tiz évig - enyhült nreg a mester.
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- Apáttt egvre idősebb, hamarosan gtrndját kell
viselnem - folytatta lr,{ataiurtl. - lla sokkal kenló-
nyebben gyakclrcrlok, akkcrr mern1.i időre lesz szük-
ségem?

- Talán úg1'harnrinc é'u.re - nronclta Batrztr.
- Miért van ez? - kérc|ezte lv{ataiuro _ Flősz,ilr |íz'

évet mondott, most meg harrnincat. Bárrrril1,en ne-
hézséget kiállok, hogy a lehetíj legr(ividebb idíj a|att
mesterré válhassak.

- Nos, ebben az esetben - r'álaszolta t]anz<.l _

hefuen évig kell nálam maradnia. Akirrek t'l1'an
sürgős az eredmény, mint ()rrnek, az aligha tanul
g-),"orsan.

- Rendben van - jelentette ki a fiú, mert megér-
tette, hogy türelnretlerr.sége miatt kaplta a dtlrgálást.
- Elfogadom.

Barrzo közölte Matajuróval, hogr,' Soha lre beszél-
jen a kardvívásról, és h<lzz'á se rl1nílion a pengéhez.
A tanítvány Íőziltt a mesterre, meg\'etette az ágsát,
nrosogatott, tisztán tartotta az uclr'art, törődcjtt a
kerttel' és minclezt anélkül, hogy kardforgatór'á ne-
velése szóba került volna.

Három év telt el, és lrÍatajuro egyre csak dcllgo-
zott. Szomorú volt, ha a iovőjére gondo|t, mert még
el sem kezdte tanulni a műrleszetet, melyre az éIetét
tette fel.

Ám egy napon Banzo a taníh'ány háta rrrógé lo-
pődzott, és fakardjával szilrnyű csapást mért rá.
Másnap, mikor Matajuro rizst ÍőzLltt, BaI.zo isnrét
rárontott váratlanul.

Ezt követően Matajurónak éjjel-nappal ki kellett
védenie a meglepetésszerű támadásokat. Nem vo|t
a napnak olyan pillanata, mikor megfeledkezhetett
volrra Banzo pengéiének ízérő|.
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Matajuro olyan gyorsan tanult, hogy gyakran
csalt nrosolyt mestere arcára, és hamarosan |apán
legkiválóbb kardforgatója lett belőle.

92. PISZKAVA}ZEN

Hakuin gyakran mesélt kÖvetőinek egy idős asz-
szon1,ról, akinek teaüzlete volt, és dícsérte őt zen tu-
dásáért. A tanítványok nem hittek neki, és elmentek
az üzletbe, hogy sa|át szemükkel győződienek meg
az igaz,ságrő|'

A rrő akárhányszor látta kozeledni őket' mindig
azorrna| meg tudta mondani, teáért iöttek-e, vagy
zen jártasságát próbára teruri. Az első esetbelr szívé-
lyesen kiszolgálta vendégeit, az utóbbiban intett ne-
kik, hogy |öi|enek be a paraván mógé. Mikor enge-
delnreskedtek, hirtelen nagyot sózott rájuk a piszka.
vassal.

Tíz kÓzü| kilenc tanítvány nem tudta elkerülni
a verést.

s:. e NffiSÉI-T zeup

Encho híres mesé|ő volt. Szerelmi tórténetei meg-
indították a közönség szívét, mikor pedig háborús
kalandokat adott elő, hallgatói úgy érezték, mintha
maguk is ott |errnének a csatamezőn.

Egy napon Encho találkozott Yamaoka Tesshuval,
aki világi hívő létére szinte kész zen mester volt
nrár' - Úgy tudom - jegyezte meg Yamaoka -, hogy
te vagy a legiobb történetmondő az országpan, s
kedved szerint nevetteted, vagy rftatod meg az em-
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bereket. lt,Íondd el kedvellc tcrrténetenlet az ősziba-
rack fiúról. Mikcrr kicsi vtlltanr, és an\'ánt mellett
a|udtarn, gyakran nresélte rrekem ezt a |egendát,
és én már a fe|énél elszunnyadtanr N{onclcl t'l t'zt
a torténetet pontosan úg1', ahogy' alr\'áIrr sztrkta.

Encho meg sem merte prtlt.rálni, nrert a tantr|ás.
l.roz időre vtllt szüksége' Néhány' |róIrappal késííbb
elment Yamaokához, és igy- szó|t: _ Kér|ek, adj rá lc-
hetőséget, hogy e|nronclhassanr nckecl a t(irténetet.

- Majd nráskor - tért ki Yanrarlka.
Enclrcl fájdalrrrasarr csaltjdott. Tovább gr'akt.rrt.r|t,

és ismét próbát tett. Yanlaoka soksztrr elutasította'
Mikor Enclro beszélni kezdett, Yarrratlka nrirrdig
megá||ította, mondván: - N,íég nenl hastln|itasz' az é-
desanyánrra.

Enchírnak öt évébe te|lett, hogv el tudia nlc.rndani
Yamaokának a legendát úg),., ahogr régen az écles.
anyia tette.

Így actta tovább Yamaoka a Zellt Enchónak.

ql. ÉFÉt-I KRÁNDULÁS

Számcrs tanítvány gyaktlro|ta a meditációt Sengai
mester vezetésével. Egy'ikűknek az volt a szokáSa,
hogy éiszaka felkelt, átmászott a templomfalon, és a
városkába ment, egy kellemes kiruccanásra.

Sengai a hálótermek ellenőrzésekor észrevette,
hogy ez a tanítvány hiányzik, és me5falálta a magas
széket is, melyet a fal megnrászásához szokott hasz.
nálni a fiú. Sengai oclébb tette a széket, és ő maga
állt a helyére.

Mikor az éji vándor visszatért - nem sejtv-e, hogr.
Sengai a ,,sz'ék,, - lábával a mester fe|ére lépett,
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és beugrott a kertbe. Miután észrevette, hogy rnit
tett, halálra rémült.

Sengai nregjegYezte: - Nagyon húvös van kora
hajnalban. Yig11ázz', meg ne Íázz magad is.

A tarrítvány nenr tett tcibb éjszakai kirándulást.

95. LEVEL ECY HALD()KLóHoZ

I]assui az alábbi levelet írta egyik tanítványának,
aki a halálán volt:

,,Tudatcld lénye'gc nem született, s így nem halhat
meg solra. Nenl létezíí dolog, nrely mulatrdó.'Nem
üresség, nre.ly puszta íír. Nincs sem Színe, sem for-
mája. Nem élvez gycinyort, és nem ét...z fájdalmat.

Tudom, hclgt'nagyon beteg vagy, és jó zen tanít-
ványként, méltósággal nézel szembe a kórral. Lehet,
hclg\'' nem fudod pt.lntosan, ki szenved, de kérdezd
meg nragacltól:

N{i a lénye'ge ennek a fudatnak? Csak erre gon-
dolj. Ttibbre nem lesz szükséged. Ne vágyj Semmire.
Flmúlásocl, Ine'l1z pg* valóságos, szétolvad, mint
egy hópehely' a tiszta levegőben.,,

96. FGY CSFPP VÍZ

Egy Gisan nevű zen mester megkérte egyik fiatal
tanítványát, hozzón neki egy vödör vizet, lehríteni
a fürdőiét. A tanítvány, miután teljesítette a kérést,
a kevéske maradékot kiöntötte a fóIdre.

- Te tokfilkó! - szidta a mester. - Miért nem ad-
tad a maradék vizet a növényeknek? Milyen jogon
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pocsékdsz el akár e5,.et|err csepl)et is ebben a t('lrrp-
lomban?

A fiatal tanítr'án}' abbarr a pillalratban nlegr''alósí-
totta a zent' Ner'ót Tekisuira r'áltoztatta, anti aIr\ -
nyit tesz: egy csr'pp víz.

q7. A VAK LAN{PASA

A régi Japánbarr bantbu'szbtil ós papírbril kószítctt
lámpásokat használtak, melvekben g.\'ert\.a égett.
E5,'r'ak t'ntbeme'k, aki a barátjánál járt |átogattibarr
eg1.ik este, fólajánlottak eg;' lárrrpást, h()8\. a hazaút-
ra Vis/e magár'al.

- Nincs szükségenr lánrpára - nr()tlclta a r'ak. -
Nekem m indqx', sotét van-e', r.a g1. r'' i lá gos.

- Tudtlnr, hogv az írt nregtalálásáhtlz nincs rá
szükséged - válaszo|ta a ['rarátja - de ha nincs nálad,
beléct ütközhet r'alaki. \/idd tehát nragadda|.

A vak elinclult a lámpással, és a|ig nrent pár lÓ-
pést, mikor r,alaki eg}'enesen belésza|adt.

_Yigyáz'z, hova lépsz! _ kiáltotta t.lda az itlt'gt'n.
nek. - Nenr |átcld ezt a lánrpát?

- Kialudt a gy'er$ád, testr'ér _ felelte az isnc'.
retlen.

98. NE]\{-RAGASZKoDÁS

Kitano Genrpc-r, az Fihei-templom apátia kilenc-
venkét éves volt, mikclr 1933.ban elhun1.t. Egész éle-
tében arra tórekedett, hogv- ne ragaszkodjon semni-
hez. flúszéves korában, tlándor kolcluli szerze-
tesként találkozott eg1' utazóval, aki torténetesen
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tltlhánr.zott. Anrint egytitt sétáltak lefelé egv' hegyi
ijsr'énr'en, nrt'gálltak piheruti e'gy fa alatt. Utitársa
tltrhálurt'al kínálta Kitar'rót, aki el is ftlgar.lta azt, ntert
nag\'()n éhes r'lllt.

- N'lilr'en ke'l|enres clo|tlB a dtllrányzás - jegyezte

nteg. ,,\z utazti t.rclaadta l leki tartalék pipáiát és do-
l lárr r  át ,  l r ra j t l  t ' l r ' á l tak.

Kitantr ígr' r'tilekedt'tt: ,,;\z i|r't'n ke.llcmes cltllgtlk
nregzar arlr.rLiák a nrc'clitácitit. lvlielőtt túlzásba vin-
n('m, nttlst ri igti)n abbahagr'tlnr.,, Fldtl l-lta hát a pipát
é s a d t l h á r r } t i s .

IIusztlnháronr ór't 's kclrában az l-King-et, a vi-
lágnlinclensóg |egnr('|1.cbh tanítását tatruhrrárr)lozta.
Tól r'tllt, i's nrt'lcg,t'hh ruhákra lctt vtllna sz'űLségc.
NÍesterének, aki száz nrérí(i|dre laktrtt tő|t', ntegírta,
nliben szűktilktldik, és a ler'ól kózbcsíttíst1t rábíz,ta
cg1. utazóra. ',\ r.égóre iárt ntár a te'l, de n(:lrr kap()tt
r-álaszt, és a ruhák se'nr érkeztek neg. Ilkktlr Kitano
az I-King btrlcs jÓr'ííhe|átásáhtlz ftllyamtrtltrtt, mely
kirlr1.r a irislás nrűr ész-etét is tanítja. Níeg akarta
tudni, c|iuttltt.e a levél a címzetthez', és úgy" találta,
nt'nr. KésíÍlb kaptltt e5. ler'elet mesterétííl, mely'ben
neltt esi|. szti ruhákrtj..

- l{a ihen ptlntos nleghatárcrzó munkát tuclok vé-
gezni az l-Kinggel, akkor el fogom hanyagolni a me-
ditácirimat _ vd']tc Kitantl. Igy' tortélrt, htlgy tlenr
foglalkoztltt ttlr'ább ezze| a csodálatcls tanítással,
és strha ttlbbé nem ftllyamoclott erőihez.

llusztlrur\.cllc é'u.es kcrrában kínai kalligráfiát és
killtészetet tanult. ()l1,6p iártasságclt szerzett e mű-
r.észetekben, lr<-rg1. mestere megclícsérte őt. Kitano
eltÓprengett: ,,[{a most nem hagyom abba, akkor

k.iltíi leSZ bc'lőlem, s nem zen nester.'' Így hát nem
írt tcjbbé \'erset.
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99. TOSUI ECETIE

Tosui volt az a zen mester, aki otthagy.ta a temp-
lomok formalizmusát, hogy egy híd alatt éljen, kol-
dusok közöft. Mikor már nagyon öreg volt, egy ba-
rátja segíteft neki, hogy koldulás nélkül kereshesse
meg minderurapi kenyerét. Megmutatta Tosuinak,
hogyan gyűithet rizst, és készíthet belő|e ecetet.
A zen mester haláláig ezt a foglalkozástűzte.

Mikózben ecetet gyártott, az egyik koldus adott
neki egy Buddhát ábrázo|ó képet. Tosui felakasztot-
ta a művet kunyhója Ía|ára, és mellé tett egy táb|át,
a következő felirattal:

,,Amida Buddha (lr, ez az aprócska szoba nagyon
szűk. Megszállhat benne átutazóként, de ne higgye'
hogy arra kérem Önt, segítsen újra megszületnem
a Paradicsomában.,,

100. A NÉMA TEMPLoM

A félszemű Shoichi, a szikrázőan világos szel|e-
mű zen mester a Tokofu-templomban oktatta híveit.

É||el-nappal csend hono|t az egész épű|etbery nem
hallatszott egyetlen hang sem. A mester felhagyott
még a szútrák recitáIásával is, és követőinek sem
volt más dolga, mint a meditáció.

Mikor Shoidri távozott a világbó|, egy idős asz.
szony a szomszédban meghallotta a csengett5Éket,
és a szútrákat mormoló szerzetesek hangját.

Ebből tudta meg, hogy a mester meghalt.
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1OI. BUDDHA ZENJE

Buddha szavai: Királyok és uralkodók rangját
nem becsülóm többre, mint a porszemet.

Az aranykincseket, drágaköveket megarrrryi téglá-
nak és kavicsnak tekintem.

A legfinotnabb selyemkontösok szakadt rongyok
nekem.

Világok milliárdjai egy gyűmölcs magvai szá-
momra/ és India legnagyobb tava: egy olajcsepp a
lábamon. A világ tanításairól látom, hogy mágusok
varázslata. A felszabadulás legmagasabb eszméiéról
felismerem, hogy álombeli aranybrokát, s a meg-
világosodoftak szent ösvényét úgy tekintem, mint
a szem hikrében felbukkanó virágokat. A meditáció
hegytömbként tűnik elém, s a Nirvána o|yan, mint
egy nappali álonr. fó és rossz megkülönböZtetését
egy sárkány kigyőző táncának látom, a hitvallások
apályát és dagályát pedig üledéknek, mit a négy év-
szak hagyott.
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