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üdvözlet a Császári Születésnapon, az Elsö
hónap öt&ik napján' a Sao-ti:rgidőszak második eszten.
dejében.ftzzg. januát 3 l .1 Alázatcs szolgátok, névszerint
Huj-kaj, egyszerű szerzetes' a ne./ezettidőszak első esztendeiének tizeukettedik hónapja ötödik napján már kinyonana Buddha ésa pátriárkák kommentárokkal ellátott történetei neg1vennyolc szakaszát,ésezt most örök életetés
örök szerencsétkívánva átnyúitia Ő CsászáriFelségének.
Földre borulva iunatom kifejezésre azt a kívánságomat,
nogy Őfclsége bölcsességefénylő napkéntvilágítson ésélte egy legyen a világgal, hogy mind a nyolc égtáj zengje
dicsőítő énekéterényéről,s hogy mind a négytenger boluralkodása alatt.
dogságot é|vezzen békességes
Írn ezt tisztelettőI óthatoa alózatos szolgótok, a Huj-kaj
ixet)ezetűszerzetes' a Csan-tan taníttíja,a Ce-ji csószárnő
érdemeinektiszteletéreemeh Ju-ce Csan-kolostor egykori
elöljdrőja'

PÉLDÁZAToK

A SZEF.ZÓ ELÓBE sZÉDE
Buddha Tana szellemébcnbordja alapját, ésahozzávezető
kapu nem kapu. Ha a kapu nem kapu, hogyan lebet átmenni rajta ? Mondották: ,,Aki a nagy kapun jön be,l az sosem
tartozik a családhoz' Ami a kü]ső mulandóság terérőlérkezik, annak kezdete ésvégevan, keletkezik éseirnúlík.''
olyan ez, mintha valakihullámokra várna a szélcsendben,z
fekélyt akarna kivágni a hibátlan bőrből. A megértésta
szavakban keresni annyi, mint csizmán keresztül vakarőzni,3 vagy bottal akarni leütni a Holdat. Mit lehetne
ilvesmivel elérni?
A Sao-ting időszak első esztendejének(a Patkány évének) nyarán Huj-kaj Tung-csiában, a Lung-hsziang kolostorban működött tanítóként. A szerzetesek kerésére
gyűjtötte össze a régi mcsterek példázatait (kung-an),a
miként cseréptéglákat,hogy azokból felépítsea kaput, s
képességeikmértékeszerint odavezesse ahhoz a tanítványait. Köayvformájában itt van előttÍink ez a g:y.űjtemény,
amely az idő rendjét nem követi, csupán egynrás mellé
rakia a negyvennyolc példázatot' A gyííjtcménycíme: .Kapujanincs Atjáró (Vu.men Kuan).
Aki semmifélehatalomtól vissza nem riad, kard<lala
kezébenfog utat vágni magának, s méga nyolckarú Náta5
sem tudja feltartóztatni; még a négyszerhét Nyugatio és
kétszerhárom Keleti pátriárka? is,csak a jó szélbenreménykedve könyöröghet az é|etéeri.Aki pedig tétovázik,
az hasonlatos |esz az.o|yao'emberhez, aki az ablakból nézi,
hogy más kantátozza fel a lovát: míg ő a szemétmereszti,
az mát régenelvágtatott.
A nagy Úthoz nincsen kapu
Ezer téoútzlisz toz,a
A sorompót ha ótugrod
Egy ugróssal jutsz oda'

I. CsAo-csou KUTYÁ]A
Egy szerzetesazt kérdezteCsao-csou szerzetestől:8 Lehet
egy kutyának buddha-természete? - Cso u ilgyf e|elt:,V u lg
Kommentdr
Aki a Csan híve akar tgnni, 6nnnft át kell ugrenia 3 ggrompót,lo amit a pátrirírkák állítottak. Aki a csodát el
akaria érni, annak szakítaniakell a tárgyak világával. Aníg
a sorompón át nem lépett,aníg a targyak észbelivilágával
nem szakított,addig hasonlatos lesz a kísértethez,amely a
bokrok ésfák közt bolyong.
Mit jelent a pátrirírkák általállított sorompó, kérdezitek.
A mi iskolánkban csak egy sorompó van' amit itt éppenez
a ou j etöL.Ezértis van ez a szó ennek a könyvnek a címében,
mert ez a Csan-tanításoknak Kapu jani n cs Áti árój a.
Aki pedig a sorompót általlépi, nemcsak Csao-csouval
találja magát szemben, hanem vándorútra indulhat, kéz a
kézben az összes pátriárkával, akiket történetiink felsorakoztat, |átva az ő szemükkel, hallva az ő fülÍikkel. Nemde, gyönyörű távlat? Akad, aki nem akarja átlépni ezt a
sorompót?
Fogd hát a testedet, a háromszázhatvan csontiával és
inával együtt, a nyolcvalrnégyezerpórusával együtt - s ha
kétely fog el, szorítsd szellemedet effe a ou sz&a, éjje|nappal hordozd magadban, ne hidd, bogy az iirességben
semmi sincs, azt se, hogy van. olyan |esz ez, mintha vörösen izzó vasgolyót forgatnál a szádban, s akkor se tudnád kiköpni, ha akarnád. Yégezz az összes téveszmével,
hamis félreértelnezéssel,amiket eddig tanultál össze. S ha
eiérkezik a pilla1u1, légy készen, mindgn ktilső és belső
magától egybeáll. Tudnod kell mindezt, de csak önmagadnak, mint a ném.a,aki álnát nem mondhatja el senki.
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nek' Hirtelen fog ez rád törni, hogy beleretien az égésbeléremeg a ftjld. Mintha a nagy Kuan jü tábornoktói11ra.
gadtadvolnaelkardját,s azt forgatnád' S ha ei:kor útközben Buddhával találkozol, megölöd, ha pátriárkákkai találod szemben magad, me3öiöd a pátrilírkáket, Azűiiászn.
letésektengerénekpartiára érve. tökéletes szal-.adságot
birtckolsz' Ámi pedig a létezéshat világábanl2 ésaz é|ő.
iényeknégy létmódjában13megesik. neked csupán egy
szamádhibada nregéltszínjátéklesz.
Hogyan jutsz el végül is idáig? .[{inden erőddel mun.
kálkodiál ezeD'az egy szón : z;u|.Ha meg tudod tartani folyamatcsan,ez a szikr a a Tao világító fáklyá j át fc gi a lángt a
lobbantani.
Ebnek Buddha ternészete?
Kérdésbena felelet.
IIa a kérdéstmegújrtizod,
I,.eszélybenaz életed'

2. PAJ-csANG'6iilKATÜNDÉRE
A mindennapi reggeti prédikációkon, amci5'eketPaj-csang
hosang16taÍtott' egy öregember csatlakozott a gyülekezethez, ésa többiekkel együtt hallgl.tta a tanítást. Amikor a
szerzetesek elhagyták a csarnokot, ő is távozott velük.
Egyik napon azonbannátra maradt.]:kkor Pai-csangmegszólította:
- Iii vagy te, aki itt álIsz előttem?
Az aggastyánválaszolt :
- Én nem földi ember vagyok. Valamiiior, amikor még
Kasjapa Buddhal? kormányozta a világot, kolostori e1ö1járóvoltam, s itt éltemezen a hegyen ' Egyszer azegyiktaníwány azt kérdezte, hogy vajon a nagy r'ezeklő is alá
van-e vetvc a karma18okláncolatának, s éntagadóan válaszoltam. Ezétt ötszáz. rókatündér19 képébenvaló újjászületéslett a biintetésem. Most arra kérlek, segítshozzá
engem a kielégítő r'álaszhoz, hogy megszabadulhassak
rR
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végrea rókaéiettőI. Mondd meg hát nekem: vajon a nagy
vezeklő is alá van-e vetve a karma okláncolatínak?
A mester így válaszolt:
- Színára sem ismeretlen a karma.
AIig eitette ki ezeket a szavakat, az aggastyánmríris eljutott a negvilágosodáshoz. Leborult a mester előtt, es
így szólt: .;
- Most megszabadultam a rókaélettől. Holttestem itt
fekszik a hegy tuloldalán' Arra kérema Mestert, hogy szer.
zet*bez iüő módon temettesseel testemet.
Paj -cse"g utasítottaa csarnok Szefzeteseinekelöliáróiát,
hogy vegye a fakalapácsot' s teÍemtsencscindet.Ekkor beielentene a szerzeteseknek: ebecl után reszt vesznek egy
elhuny't szetzetes temetesén. A gytilekezet nagyon elcsodálkozort: mindenki ió egészsegnekörvend, meg beteg
sincs a Nirvána-csarnokban !20Mit jelents€n ez? !
trfo{d utan Pai-csang a gyülekezetet elvezette a hegy
tútsó oldalára, ahol egy szikla aliában rábökött egy róka
tetemére' amelyet anás' a szertartások szerint elégettek.
Este azután Pai-csang fotlépett a csarnok emelvényére,
éselmondotta a gyi.ilekezetneka törtéDetet.Ekkm Huang.
po emelkedett szólásra' ésmegkerdezte:
_ ^z aggastyá! valamikor régen elkövette azt a bibát,
hogy rosszul felelt egy kérdésre'ezért róka képébenvaló
ötszázszoros űiiászületéssel bíínhődött. Mi történt volna
vele akkor' ha ennnk ideiénjó választ adott volna?
A mester megszólította:
- Gyere csak ide bouám, megmondom neked!
Huaug-po odalépettaz emelvényhez,ésa mester száiához tartctta a fúlét.Paj-csang tapsolt két tenyerével, és
kacagv'amondotta:
- Úgy tartják, csak a barbároknak vörös a szakálla. Hát
most itt htok magam előtt egy vörös szakállú barbart!21
Konnnentót
Hogyan lehetségesaz, hogy az aggastyán vélekedése,az
ti., tcgy a Dá3y vezeklő nincs alavewe a karma oklánco-
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latának' róka képébenvaló bűnhődésre vezet? Ha nem
vak a karma ügyébenaz öreg szerzetes' hogyhogy megszabadulbat? Ha en..legalább fél szemn:el,meg tudod érteni, s az egyszerit az egészbenmeg tudod látni, akkor meg
fogod érteni,hogy a múlt idők Paj-csangja miképp tudott
ötszázszot róka képébenúiiászületni'
Karnla alatt' karmót tudz:a
Mindkét arcnak egy haIóI.
Karnnt tudoa, kanra alau
Tízezernyi téctitTór.

U]jÁT
3' CSÜ-csE,,FÖLE^IELI'^.Z
Ámikor valaki Csü-csc hosanghozjött, hogy tanág'5. k6.je, ő mindig folemelte egyii: ujját. Voit egy kolostori szol.
gafiúja,akit egy látogató megkérdezen:
- Mit is tanítvoltaképpa mestered?
Mire a fiúugvancsakfölemelte egyik ujját. Amikor Csücse ezt megbaliotta' késtvett elő, és levágta a fiii uiját.
Á fiú a fájdalomtól ordítvarohant ei. Csü-cse utána kiáItott) s visszahívta.Ámikor a fiú visszatért,Csü-cse fölemelte az ujját. Á fiú azon nyomban megviiágosodott.
,r\mikor Csü-cse ha}álán volt, ígv szőIt az összegyűlt
szerzetesekhez:
- r\z egyujjasCsan-tanítístT.ien-lung nrestertől:3kap.
tam. Használtam egészéletenrben,de még mindig nem
hasznáIódotte].
Ezek voltak utclsó szavai.mielőtt az örök Nirvánába lépett át.
Kommentát
Csü-cse történetébenésa fiú megvilágosodásában lnemaz
uij a legfontosabb. Ha mindezt megértitek,akkor Csü-cse,
Tíen-lung ésa fiú egy nyársra van tűzve veletek együtt.
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Csii-cse nesterét csúfolta
Egy kes _ aJiú szabad,
Csü-ling a Hegget oeti szét:%
Sórga Folyan kap utat.
4. Á SZAKÁLLTALAN BsruÁR
Huo-an25kérdezte:
- Nyugati Barbár - miértnincs szakál]a?
Konntentór
Ha valaki a C,sa:rttanuimányozza, akkor azt helyeseu kell
teunie. Ha valaki megvilágosodik, akkor azt helyesen kell
megélnie.Ezzel a barbilrral szembe kell találkoznod, hogy
a maga valójábaa lásd meg őt. Csakhogy a maga valóiában
látni őt mát aztjelenti, hogy kettévagytok választva;
Ne beszé|jaz ólntaidről2t
Boloridok ekitt soha!
Nyugati Earbtír _ szőr nélkül?
A Fén1,7hotntílybaxonja,
5. El\tnrH a nÁx
Hsziang-jen hosangr7ígr'r:ond;.ael, mi a Csan:
- Olyan, mint egy szerzetes)akifogaivalerősen
kapasz.
kodva lóg egy fa ágáról, kezévelnem éri el az ágat,Labeva|
nem talál támaszt a fa törzsén; valaki megáll a fa alatt, és
megkérdezi, mit jelent ez,, hogy Bódbidharma NyugatróI
érkezett?Ha a szerzetesneE] válaszol a kérdésre.
megmgadja hitbeli kötelességét,ha válaszol, megtagadja újat
éIetét.
Mikor viselkedik he]vesen?
Korwnentdr
Locsogj bár vízesesmidjára, semmi hasznát sem foeod
ygnni. ^{agYarázdug1.anvégigaz egész
TripitaÉíÍt:
an;ek
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sem veszed semmi basznát. Ha vegül sikerril váIasn kapni
erre a kerdésre,akkor az é|et eihagyja az előző halálok
útiát, s a halál |etq az előző életekútiáról. Ha pedig nem
lelitek meg a vílaszt, akkor vlíriátok meg Maitréját, s kér.
denétek meg őt!
Hsziang-jm lum tapinmns,
Bűne, oétkcvégtelen'
Mind,m szerzeks elnémuJ,
Gonosz les ki sok szenun.

6. BUDDríA FÖLMUTAT EGY sZÁL VIRÁGoT
prédikált Sákjamuni
Egyszer, amikor a KeselyíÍcsúcsonz8
Buddha' fiilemelt és magasra tartott egy szál virágot. A
gyiilekezet elnémult.Egyediil az érdemesKasiapa29moso.
lyodott el. Buddha így szólt:
- Birtokomb'n ván a kosár,3oazIgaz Tan Tiikre, a Nir.
vána csodás eszméje,azigazilét, a formátlanság form4ja, a
titkos Tenhoz vezető kapu - mind tul a szavakon ésleírhatat|anul' Ezt hagyom örökül a Mahákasiapára,
Kommentór
Az aranyló orcájú Gautama úgy tett' minth' senki sem
lett volna ott - hallgatóságát semmi$g vette; Kecskefeiet
árult kutyahusként,3rmi n 16aazt mondta volna : mit is kezdjek én veletek? De hát, ha a gyiilekezetMl mindenki nevetett voln1' hogyan adhatta volrea át a Tan Tükre kosa.
rát? IÚásfelől: ha Kasjapa nem nevetett volna, akkor hogyan adhatta voloa át az Lgaz Tarr Ttikrét? Ha pedig azt
mondod, bogy az Igaz Tan Túkre igenis átadható, akkor
az aranyló orcájú aggastyán talán szélhámos lett volna,
aki rászedte a falusi fai ankókat ? Ha pedig azt mondod, nem
adható át, akkor miértnevezte meg Buddha Mahákasiapát?
Föltwtaf2 egy szál xirágot
ÉsKasjapa sonolyog:
Sem az egek, senzafoldek
Nenl tud,jóh, ez ni colog.

7. CsAo-CsoU: JlioSD EL A csÉSzÉDET!
Egy szerzetes megszólította Csao-csou hosangot:
_ Én csak most érkeztema kolostorba.Kérlek. mester.
taníts engem!
Csao-csou:
_ Megetted a rizská.sádat?
A szerzetes:
- Igen, megettem,
Csao-csou:
- Akkor eredj, ésmosd el a csészédet!
A szerzetesnyomban észheztert.
Kontmentdr
Amint szóra nyítja ajkát'. Csao-csou tüsténtfeltárja szívét
ésmáját.33 Csoda lerrne, ha a szerzetesvalóban megértené
a nagy igazságot, s nem tévesztenéössze a harangot a cse.
répkorsóval?
Tirrod trugad a fény felé,
Még késika teljesség'
Tudod, a lóng maga a tíÍz,u
Rizsed sokófőtt _ elég!
8. HSZI-CSI.ING,
A KERÉKGyÁRTT
Jüe-anss a következő feladatot adta szerzeteseinek: Hszicsuag3oépítettegy kocsit, amelynek kerekeiben sáz ki.illő
volt; ha a két kereket és a teDgelyt eltívolítják, mi lesz
ebb<il?
Kommentár
Ett w kell megérteni, hogy egy pi|lana1ig sem szabad
gondolkodni rajta: akkor olyan lesz a szemed, mint az üstökös, olyan lesz a szellemed,min1 a vi|lámlás.
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Cao-san nagyot kiáltott :
- Hé' Csing-sui!
Ámikor Csing.suj előállt, igy sző|thozzá:
- Három csészévei
is ittál a csing-jünni Paj fogadó rizsborábóI' mégisazt panaszolod, hogy szfuaz a szád!

I'éIek-kerekek f orog nak,
De a mesterlenrurad,
Szétfunak a nagjloiltigba :
Észak,Dél' Kelet, Nyugat.

Komnrcntar
Mifele meggondolás reitőzcitt Csing-suj panaszoselvonu.
lása mélyén7Cao-san egy l3uddba élesszemévellátott keresztül rajta. lnkább azt mondiátok meg nekem, mit 'elentsen az.,hogyCsing-suj rizsbort ivott!
Szegény,nint Fan Tanaz o,zlaha,
S rnint Hszíang Jü,a3 rdtarti:
Semnije sincsa rsilógon'
S nagtit dúsakhoz;nérl,

9. AZ ABHIDZSNYA BtIDDHAST
Egy sza.zetes egyszeÍazt kérdeztea Hszing-jaugból való
Csing-zsang hosangtól:s8
- Az Abhidzsnya Buddha tíz kalpán keresaiil tildögélt
elmélkedve, s mégsemtudott eljutni a buddhaság fokára.
Hogyan lehetségesez?
Csing-zsang így felelt :
_ Kérdésedbena felelet.
A szerzetes makacskodott :
- olyan sokáig elrnélkedett.Hogyhogy nem lett mégsem buddbává?
Csin8-zsaug váfasza:
- Épp azértnem lett buddhává'

I I. csAo-Csou PRTBÁRÁ TESZI A ReMErÉKEr
Csao-csou odaballagott cgy kunyhóhoz, amelyben egy re{
mete élt. Beszólt:
- Van itthon valaki? Van itthon valaki?
A remete fölemelte az öklét. Csao-csou így szólt:
- Itt túIsekélya viz, nem tudok lehorgonyozni.
t\zzal tovább-ballagott.
Amikcr egy másik recnetekunyhóhozért,annak az aita.
ián is bckiáltott:
- Van itt valaki? Van itt velaki?
Ez a remete is az öklét tázta. Erte Csao-csou:
- Szabadon adsz, szabadon veszed vissza, ölhetsz is,
életetis menthetsz.
Es mélyenmegbaiolt.

Kornnt,entár
A régibarbároknak3gcsak a bölcsességétlehet felhasználni,
de nem az ismeretét.Ha egy világi ember birtokolja azt,
hilcs lesz általa. Ha egy bölcs ismerkedik meg vele, akkor
már csak laikus'
Ép a ust, ha szent a lélek,
Szabadítsd fói lelkedet !
IÁleknek az égiléúen
Hiú Íöldi rang ninek?
Io. csING.sUJ.o vÉGsó KÉTSÉGBEESÉSBEI.{
Egy szerzetes így szólt Cao-san hosanghoz:ar
- Szegény Csing-suj, teliesen támasz nélkül van; Nem
kellene segíteuedrajta?
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Konnnentót
Mindketten egyformán emelték fel az ökltiLket' Miért fo.
gadta el az egyiket és miért utasítottavissza a másikat?
Mi a nehézség
ebben? Ha tudsz egy szóval úgyfordítania
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dolgon, hogy megvílrígosodjék
a kérdés,akkor nyilvanvaló
lesz, hogy Csao-csou nyelve hajlékony,majd fölsegit valakit, majd meg letaszít)4lde mindezt tökéletes szabadságban. De hogy is lehetne másként? A kétremete is kitalálja
Csao-csou szándékát. Ha pedig ú8y ítélnédmeg, hogry'a
kétremete közt választani lehet, egyik több, a másik keve.
sebb, akkor a leckéből semmit sem értettél'Ésba úgyítélnéd meg, hogy a két remete közt nem lehet választani,
egyformák' akkor sem értettélse'nmit a leckéből.
S zelleméből oillóm hasad,
Szeme üstöhős cillag,
Halólt hozó késlehetne,
Vagy éIetetadti kard.
12. sI-JEN|rHÍVJAMESTERÉT- SAJÁT MÁGÁT
A Zsuj-ien-kolostorból való tísztelendő Si-jen minden nap
szólította saját magát :
- Hé, mester! - Ésválaszolt is ttistént.
- Itt vagyok! - Meg is kérdezte:
- Ügyelsz mindenre? - S felett magának:
- Úgy lesz! - Végül figyelmeztet& következett:
- Ezentúl nem engeded, hogy tévútravigyenek! - S felelt:
- Nem, nem!
Korrtmentór
Az öreg Z suj-jen boltost j átszik : adja-veszi magát. Ivlagfua
ölti a iTk ésa gonoszok á|arcát, eljátssza szereptiket. Vajon
miért? Az egyik szólit, a másik felel; az egyik teljesen éber,
a másik nem hagyja magát többé félrevezetni. Ha amnban utánozni akarod őket, magad mégytévútra.Aki a másikra hallgat, mega is rókatiindért játszík.
Az elrnénekpróbáIt útja
Igazsóghaz ne?noezet)
Élet s ha]il kirforgósdt
Bolond hiszi lényegnek,

EVŐcsÉsZÉJE
I3. TÖ-SAN{6
Egy napon, amikor Tö-san a csarnokból az ebédlő feié
talál.
igyekezett, ke zébenaz ev őc5652iygl'F{szűe-fenggela?
kozott, aki megkérdezte:
- Hová, hová, öreg frckó azza| a csészével?A csengő
mégnem szóIt, a gongot mégnem ütötték meg.- Tö-san
erre visszafordult, ésa cellája felé igyekezett. Hszüe-feng
glmondta ezt Jen-tounak,asaki megjegyezte:
- Tö-san ugyan megújult,de a végsőszót mégnem fogta ki.
Tö.san meghallotta ezt a megjegyzést,éselküldte szolgáiát Jen-touért.Megkérdezte tőle :
_ Van r'alami kifogásod ellenem? - Jen-tou a fülébe
súgott valamit. Tö-san erre megnyrgodott.
Másnap azonban, amikor Tö-san elfoglalta helyéta gyülekezet előtt, egészenmás volt, mint arnilyen szokott lenni.
Jen-tou ekkor a csarnok szerzeteseielélépett'összecsapta a
kezét,éskacagva kiáitotta;
_ Nagyszerű! Az öreg fickó végrekifogta a végső szót!
Mától fogva a világon senki nem érftjl vele!
Kontnentár
flogy a végső szó miben is á1l, sem Jen-tou, sem TGsan
nem tudhatták. Ha jól meggondoljuk, csak olyanok ők,
mint a bábuk a színpadon.
Ha feffogod a legelsőt,
Végsőnekis ura r:agy;
De az első ésa z,égső
Senuniképpselil u7yanctz.

I4. NAN-CSÜANI, KETTÉVÁGJAA MAcsKÁT
A csarnok nyugati éskeleti sárnyának5o a szerzeteseidszszevesztekegy macskán. Nan-csüan ftilemelte a macskát, és
így szóltl

- Ha tudtok mondani vaiamit, megnentettétek a macskár. Ha nem tudtok' a macskának vége!- r\ szerzetesek
nem tudtak semmit sem mcndani. Nan-csüan kettévágtaa
macskát.
Este hazatértCsao-csou. Nan-csűan elrrresélte
neki' mi
történt. Csao-csou levette saruját, a fejéreteÍte,éstávozott. Nan-csüan utána kiáltott:
- Ha itt lettél volna, megmentetted voloa a nracskát
!
Korunentdr
Mondjátok csak,mi1 ielentsenaz,bogy Csao-csou a fe;.érc
tette a saruját! Ha szavakba tudiátok foglalni ennek a cselekedetnek az értelmét,akkor Nan-csüan döntése nem volt
hiábavaló. Ha nem, akkor vígyázzatok! Veszedelem fenye.
get !51
Csao-csou ha ott lett oolna,
Rossz kérdéste
fény deriil,
De a hioont kardot lóttla
Nan-csüan is menehiil.
I5. TUNG-SANó, HATVAN BoTÜTÉsE

- Te éhenkórász! Egyszer tiunanba, másszor Csianghsziba 756Mit csavarogsz összevissza ?
Tung-san ekkor a nagy megvilágosodásbanrészesült.
Kommentar
Jtin.men megadta volna Tung-sannak a szokásos Csantáplálékot, ésarra biztatta voina, hogy bontakeztassaki az
eleven Csan.szellemet. De az iskolák tanításanem visz se.
hová. Tung-san egészéiiel bánykolódott a jó ésrossz ten.
gerén,de eredménytelenül. Várt hát hainalig' s akkor újra
fölkereste Jün.ment, aki ismét képesbeszéddeligazította
el. Bár hirtelen megvilágosodott, Tung-san mégsemérezte
teljesnek az eseménvt.
Most énkérdezcm tőlete\ hogy meg kellett volna-c kapnia Tung-sannak a hatvan botütést vagy sem? Ha azt
mondjátok, hogy igen, akkor az egészkolcstor megérdemli
ugyanazt. Ha azt,mondiátok, hogy nem, akkor Jün-ment
vádol|átok o;eg azza|, hogy nem iól szólt. Ha igazán meg
akarjátok érteni a titkot, akkor képesnek kell iennetek
Tung-san szájáv aI lélegezni.
Áz oroszlán hőI1kétedzi:
Lapít, ugrik, majd keriil;
Nyilazásnól éppen{gy oa'n:
Mósodjóra sikeriil.

Tung-san beállítottJün-mens3kolostorliba,hogy nála tanuljon. Jün-rnen megkérdezte
:
_ Honnan iössz?
_ Csatuból5a- felelte Tung-san.
- Nyáron hol voltál? - kérdezetttovább
Jtin-men.
- Hunanban, a Pao-ce-kolostorbansb- felelt Tung-san.
* Mikor iöttél el onnan? - faggatta tovább
Jüu-men.
- A nyolcadik hónap z5. napjfu- volt a válasz.
- Hatvan botot érdemelsz- mondta
Jtin-men.
Tung-san másnap előlépett,ésmeghallgatást kért:
_ Tegnap a Mester hawan botra ítélt.Nem tudom, mi.
vel érdemeltemezt meg.
Jtirr-mea rákiáltott:

JÍin.menígy szólt:
- A világ olyan tágas ésolyan üres. . ' Miért öltiük fel
hétrészesöltözetünket,s8 ha a harang megszólal?
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r6. uR A HARANG

MEGSZTLAL6?

Kommentár
Ha a Csant tanulrnányozod, nem hagyhatod magad megingatni hangok ésformák által. Még ha hangok hallatán
vagy formák láttán el is éreda megvilágosodást' az csupán
a dolgok mencténekköznapi rendje. Nem tudod-e, bogy

azigazi Csan-tanítvány parancsol 3 hlngo}<nak,ellenőrzi a
formákat, tisztáD lát minden eseményben, ésszabad minden alkalommal?
Feltéve,hogy szabad vagy, most mondd meg nekem: vajon a hang jön a fülhöz avagy a fül megy a hanghoz? Ha a
hang is ésa cseud is elül, olyankor hogyau tudnál szóloni a
Csanról? Amig ftilelsz a füleddel, nem szólhatsz a száddal. Ha a szemeddel hallgatózol, akkor igazín magad leszel.
A dolgot ha érted_ egység,
Ha nmt _ szózfelé tőrik;
Ha nern érted_ egy csal<idlesz,
Ha érted_ szaz rész.kicik.

17. A NAGY TANÍTTI| HÁRoM HÍvÁsA
A Nagy Tanító háromszor szólította kolostori szolgáját,60
s az háromszor engedelmeskedett. A Nagy Tanító így
szólt:
- Sokáig attól tartottam, hogy én vagyok hálátlan hoz.
zád, voluképp azonban te voltál hálátlau énhozzám.
Kommenúr
A Nagy Tanító hiiromszor kiáltott, s nyelve kipottyant a
ftildre. A szolga háromszor válaszolt, s válasza találó volt.
A Nagy Tanító öreg volt ésmagányos, átölelte a borjúfejét,
s erőszakkal tömte bele a szénát,A szolga egyikiiket sem
akarta: bármily€n pompás étellegyen is előtte, a jóllakott
embernek nem kelll.
Mondiátok meg, hol volt itt a hűtlenség?Ha az ország
virágzik, a tehetségetmegbecsülik. }Ia a család jól é| a
gyermekek büszkék.
Vas jármdnak nincs nyílósa'
Utődohra csak gond jut,
Ki családját is tóp|áIja:
Meztéllób késélen
fut.
60

18. TUNG.SAN61HÁRoM FoNT KENDERE
Egy szeruetesmegkérdeztea tisztelendő Tung-sant:
- Mi Buddha?
- Három font kender - felelte Tt'ng-sau'
Komttpntór
Az öreg Tung.san mégegy kagylóban is meglátta a rnaga
szegényesCsanját: szétfeszítetteabéját,éslátni engedte a
májat ésa beleket benne. Ilanem azt mondjátok meg, uri.
képp iehet meglátni Tung-sant!
Kmdeúől hórom font _ d.őrren:
Kurta szó, kurtóbb magoa.
Ki csak kerdi folyoóst: jó? rossz?
Jó s rossznak nwrad rabja.
19. A KÖZNAPILÉLEK MAGA Az|3T
Csao.csou62megkérdezteNan-csüant :
- Mi az Űt?
- f, |$znepi lélek63maga az Útgl - felelte Nan-csiian.
- Hát ha megpróbálnám megkeresni? - kérdezteCsaocsou.
- Mihelyt keresed, már el is vesztetted - mondta Nancsüan' _ Csao-csou tovább kérdezett:
- f}qnnan tudom, hogy melyik azŰt',hanem keresem?
- Az Út nem tudás vagy nem-tudás dolga. A tudás önáltatás, a nem-tudás zílrzavat. Ha csakugyan e|éttélaz
igazi útra,akkor hatalnrasnakéshatártalannakfogod találd, Mgy, feneketlen lyuknak. Hogy lehetne annak helyességétvagy helpelenségétmérlegre tenni? _ felelte Nancsiian. Csao.csou ezek hallatára hirtelen megvilágosodott.

6t

Ronnncntár
Csao.csou kérdéseireNan-csüan elolvadt és szédolyott,
válasza semmit sem ért.S bár Csao-csou eljutott a megvilágosodáshoz, mégharminc esztendeig kellett tovább mélyülnie benne, hogy a teljességetelérje.
Taoasszal oirág, ősszel hold,,
Szellő nyóron, télenfagy :
Elméd, ha híz:stignem kití,
Életedszéps épmarad.

Konmrcntór
Azt is tudnotok kell, hogy Jtin-men pórcsaládból származoft' uem ismerte a ió ételt,ésnem értrá kótából beszélni.
Sebtében kapta fel a seggtörlőiét, hogy meglnutassa az
Utat. Magasságban ésmélységbenegyaránt Buddha Tana
míiködik.
Ha |nost itten oillótn zsillan,
Ha nnst itten szikra száll,
Ha most itt egy perc suhan el:
Mind fuökre oda mdr !

20. Az pRŐs e^,rseR
Szung-jüan hosangGíkérdezte:
- Miért var az' hogy a nagyercjű ember66nem emeli
föl a lábát? - S mégazt is mondotta:
- l{em a uyclvi:nil beszél,6?
ha beszéliink.
Kornmentar
Azt kell mondani, hogy Szung-iüan megmutattanektink
cgészgyornrát és bclcit. De mégsenr'méltányolhatja ezt
senki. S ha mégisnréitányolnávalaki, bozzátok ide elém,s
én keményenmeg fogom verni. Hogy miérti, Ha valaki
tiszta aranyboz akar jutni, annak a tűzben kell azt keresnie !
Föl a ióba : tengerJröccsen '
i;ejele: négyégrelrit,
lritis testeseholsemJér,
( Utols<iscrt írja uós!)rb

2r. JÜN-'\1ENsEGGTÖlr'LoJE

22. KASJAPA zÁszLTRÚDJA
Ánanda azt kérdezteKasjapától:?0
- A Magasztos reád hagyta aranyos köntösét. Hagyott
mégvalami mást is?
- Ánanda ! - kiáltott rá I(asjapa. Annak igenlő válaszára
rászólt:
- Fordítsd meg a kapun a zászlórudatlir
Ko illf,lentdr
Hatudtokerreahelyzetremegfeielőszóttaláini,éskimondjátok, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a I(eselyűcsúcsonmég
ma is együtt v2n 97 ünnepélyesgyülekezet.Ha nem, akkor
az következik be, ami Vipasjin Buddhát?z már nagyon-na.
gyon régen aggasztotta: mindmáig nem iutott el a nagy
csodíhoz'
Kérdés?llalasz? Meljlik talólt?
Sokfejtorést okozott.
Áz öcskös?3 szőlt, baryjafelelt :
Na/tór néilti! taxasz oolt,

Eg-.yszerzeteskérdésére'
hogy mi ienne Buddha, Jün-men
azt vá|aszolta:
- Seggtörlö.69
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23. NE TöRoDJ VELE, Jo VAGY Rossz!
Egy Ming nevű szerzetes7aa nyomába eredt a Hatodik
PátriáÍkának,?ss egészena Ta-iü szorosig követte. A pát-

riárka,amikorköze-lednilátta'levetetteszer".,.j;11iil;,
ésa csészéjével
együtt egy sziklára helyezte.Így szólt

Minghez:
- Ez a ruha az én hitem, ezen nem vesziink össze: ha
akarod, vedd fel, ésvidd.
Ming megpróbálta ftileme|ni, a köntös azonban olyan

nehéznekbizonyult, mint egy hegy, meg sem tudta mozdí.""!.Megijedt,reszketvedadogta:
- Éna tanításért
jöttem, nem a köntösért.Kérlek,test-

vér,taníts hát !
A pátrirírkaígy szólt :
_ Ne törődj vele, jó-e vagy rossz. Ebben a szent pil.lanatban azt mondd meg, miben áll Ming szerzetes igazi
énie!
Ezekre a szavakra Ming tüstént megvi|ágosult. Egész

testételöntötte a vereiték.Könnyek közt borult a Ítildre,

ésígy szólt:
- Most feltártad előttem a bűvös szót és annak titkos
ertelmét.De van-e mégmélyebb értelrneis?
A pátriárka így szólt:
- Amit mondottam neked, az csöppet sem bűvös szó.'
Ha azonban saiát lelked mélyérenéze|,a titkot, a mélyeb"
ben rejlőt, ami csak a tiéd, ott találod.
Ming így szólt:
- Sok évig voltam Huang-mej?6 szerzetesei között, de
igazi énemetnem tudtam fijllelni. Most te megmutattad
nekem, már tudom. Aki iszik auzbő|, csak az tudja, hogy
hideg vagy meleg. Fiatal teswérem,?7most már te lettél a
mestetetn.
A pátriárka így szólt:
- Ha így á1l a dolog' akkor mindketten Huang-mejt
mondhatiuk mesterünknek' Yígyázz kincsedre, és eredj !
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Kotwuntór
A Hatodik Pátriárka, mondhatni, találkozott az ínségében
stirgős segítségreszorulóval, s miként a jóságos nagynéni,
'.igv cselekedett. Mintha letépettvolrra egy li-csi gyümöl.

cscit,kimagoztavolna,s a gyermek szájábaadva,biztatta
r'olna:no,eddmegszépen!
Kép ésírcÍs
csődöt mondott.
N,m csodtilod?Meg se edd!
Isaz énedhor:ddugjad?
V,sszen tninden,nem tied!
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ngy szeÍzetesemegkérdezteFeng.hszüe hosangot:?8
- Amikor a hailgatás ésa beszéd7gegyaránt tilalmas, mi
a teendő, hogy ne vétsünk a tilalom ellen?
eeng.hszüe válasza ez volt:
soselnfelejtettl\DDéInehtaoasztÍt,
Foglyok hri-kri-jét, virrigoh illatót. .,
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Ko,,nentár
I..og-hszüe Csan-szelieme villámfénykéntvilágította meg
az utat, Beleragadt azcnban a szerzetesszavaiba, s nem
bírt szabadulni tőlük. Ha jól megfogod a kérdést,bizonyosan megtalálod a megoldást. Nos, félrea szavakkal ésaz
- mondd ki tüstént!
elmélkedéssel
Fenntebbstílnekhelye nincs itt !
Tanult szőkkal ha fe|elsz,
Locsogsz csu?án ősszeoissza,
Az Úta tgy ró nem lelsz !
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25. JANG-SAN ÁLMÁ
Egyszer Jang-san hosangsl azt áimodta, hogy ott van
j\{aitréjabódhiszattvánál,82 s oda riltetik mellé a barmadik
belyre. Egyík idősebb szerzetescsendet kéra fakalapáccsal,
ésígy szól:
_ A mai napon a Tant a harmadik helyről hirdetik.
Jang-san erre felá[ kapja a fakalapácsot, lecsap vele, és
kiáltia:
- A Nagy Kocsi Tana83 túl van immár minden tagadáson, túl a négyestételen84
éstúl a száz tagadáson..5Halljátok az igazságot, balljátok az igazságot!
Konmentór
Mondjátok meg nekem, Jang-san beszéde predikáció
volt-e vagy sem? Ha szóra nyitja a száját, elveszett; ha néma marad, elveszett.Ha egyiket sem teszi, akkor száz és
nyolc ezernyi mérfoldnyire8ovan az igazságtől.
Fényesnappal' kéhégalatt
Dicső ólmot sziit;öget,
Kihímez egy furcsa nesét,
Árnítja a hízseket'

26. KÉTszERZETEs FÖLGÖNGYÖLI
A BAMBUSZFÜGGÓNyT
Egy délelőtt a kolostor szerzeteseia csarnokba igvekcxek
az ebédelőtti ájtatosságra' A Csing-liangból való, nagy
Fa-jen apát8? rámutatott az ajtót fedő bambuszfüggönyre.88 Két szerzetes azon nyomban odasietett, ésfelgöngyölte a bambuszfüggönyt. Fa-jen így szól:
- Az egyiknek sikerült, a másiknak nem.

titokba, akkor ráiöhettek, hogy a Csing-liangba való Nagy
Tanító hol vétette el a dolgot. Hanem attól óva intelek
titeket, hogy a nyerésről ésa vesztésről kezdietek vitát.
Függöny fölmegy,nyíIik az ég,
De a Tan nem égbőlszóllt,
DobóIj Ie az égbőImindent,
FőIdön légy nagadba zárt.

27. NINCSEN
SEMMI

ELME,

NINCSEN

BUDDHA,

NINCSEN

SE

Egy szerzetesazt kérdezteNan-csüan hosangtól:89
- Van-e Tanítás' amit még sosem hirdettek a népnek?
Nan-csüan azt felelte, hogy van.Aszetzetes kérdésére,
hogy mí lenne az, így válaszolt:
- Nincsen el-e,eo nincsen Buddha, nincssa semmi se.
Komrnentór
Nau-csr.ianmindent összevont egyetlen kérdésbe,ésminden kincsét eltékozolta,s csöppet sem jön zavarba.
Sok beszédtekintélytapaszt'
Hallgatós legfőbb erény;
Hány holődhatsz tandcstalan
Hegyek-xöIgjlek tengerén.

28. LUNG.TAN,I

ELFÚJJA

A LÁMPÁT

Kommentór
Mondiátok meg, kettejük közrii melyik nyert és melyik
veszített?Ha legalább félszemmel beletudtok pillantani a

Tö-sangl tanácsértvolt Lung.tannál a celláiában. Rájuk
esteledett)s Lung-tan megiegyezte:
- Későre jrír.Nem akarsz méghazamenni?
Tö-san meghajlással búcsúzott,aztán folemelte a bambuszfúggön1t, s kilépett a cellából. odakinn azonban szuroksötét volt' Visszafordult hát:
- Nagyon sötét van.
Lung-tan elővett egy papírlampiont, meggyúitotta és
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átnyújtotta.Amikor azoDban T.ö-san értenyúlt, Lung-tan
hirtelen elfúj1ga| ÁÍnpát.Erre Tö.san hirtelen a meg v_ilágosodás élnényébenrészesült.Leborult a fijldre.
- Mi törtéut veled? - kérdezte|trng-tan.
- Mostantól fogva nem kételkedemtöbbé a.nak az öreg
losangnak a szavaiban, akit az egészvilág tisztel'
I\[ásnap Lung-tan elfoglalta belyét a csarnokban, így
szőlt a gyülekezethez :
- Jó hírt mondok. Van köztetek egy fickó, fogai, mint
a kardfa, szája, rnint egy vérestál. Ha bottal vernek végig
rajta, vissza se néz,hogy ki volt az. Előbb-utóbb ő fcgja
megmászni a legmagasabbcsúcsot,és ott fogja hírdetni
Utunkat.
Tö-sanfogta a GyémóntsztitrárőI készült kommgn1árjait, a csarnok közepére vitte, s fáklyár'al lángra lobbantr.a
őket, így szólt:
_ Ha az összes homályos tanokon és magyarázatokon
átrágtátok magatokat, annyit értek vele, mintha egvetlen
hajszállal roppant teret akarnátok kitölteni. Ha minden
hagyomány és a világ minden titkát kitanultátok, annyi
az, minúa egyetlen csöppet pottyantanátokaz óceán vizébe.
Lzza| e|égettemindcn irományát' Mély meghajlással
búcsútvett tanítóiától, ésútnakrndult.

_ Űsy hallottam, hogy abban a szútrában írva vagyon:
,,A múlt szívétnem bírhatod, a jelen szívétnen bírhatod,
a jövő szívétnem bírhatod.', Akkor bát azt mondja meg
mel5'ik,,szívet''akarja,,megerőnekem tisztelendőséged,
síteni''!
Tö-san erre a kérdésreigencsak meglepődött. Először
csak hallgatott, nem tudván az öregasszouynak visszavágni.
Aztán mégis megkérdezte:
- Van errefelévalami jó tanítómester?
- tt niérfold1ginnen me$találod Lung-tant, aki Csunghszingból való - felelte az öregasszony.
Lung-tannál aztánanagyszájű megkapta a magáét.Korábbi szerzetttudománya sehogyausem íllettaz ottanihcz.
Ami pedig Lung-tant illeti, mindgtl 1étovázásnélkül, mint
saját fiát, tanította.Mínthogy mégtalált pislákoló paÍazset
benne, ami lángra kaphatott volna, sietve loccsantott a
fcjéreegy kanna szennyes vizet, hogy egyszer s mindenkcrra kioltsa tüzét. A gyülekezet nevetett, mintha bobőzatot látna.
Arcót ltissam,gane a nez'sét
!
Neoéthalljanl, arctalan !
Megmentetted,lóm, az orrod,
A szened,jaj, odaxan!

Kommentór
Mielőtt Tö-san elhagytavolna szilőft)ldiét s átkelt volna
a szorosoD,szorgoséssokbeszédűvolt. Elindult Délre.Az
voit a szándéka,hogy kinyomatja azokat a tanításokat,
amelyek a szútrák írásos hagyományát kiegészítvebczzáAmikor a Li-csouba veiárulhatnak a Tan teriedéséhez.
zeÍő tltboz ért, egy öregasszonyt kérdezett meg, hol kaphatna valami,,szíverősítőt'''93
- Tisztelendőséged'miféle iromán1'okat szállít magával
azokban a csomagokban?- kérdezteaz öregasszonv.
- Azok a Ggémánt szúta magyatázatai - felelte. Az
öregasszony így szólt:

29. sEM A SZÉL,SEM A zÁszlT
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A szél csattogtatott egy templomt' zászlőt, Két szerzetes
vitatkozni kezdett erről. Az egyik azt állítctta, hogy a zászló mozog, a másik aztá||itotta, hogy a szél mozog. Vitatkoztak, érveltek, de nem tudtak sehogy sem megegyezni.
A Hatodik Pátriárkagsközbelépett:
- Sem a zászló nem mozog' Sema szélnem mozog. Csupán a ti elrnétekmozog,
A két szerzetes meghökkenten oldalgott el.

6g

Kommentór
Sem a szélnem mozog, sem a zászlő nem mozog' sem az
elrne nem mozog. Hogyan látjátok a pátriárkát? Ha mindezt mélyen megértite\ akkcr be fogiátok látni, hogy a két
szerzetes, akik vasat árultak, aranyhoz iutottak' A pát.
rilírka nem vette komolyan a dolgát, nem büntetett' Bolyongott tovább a kolostorban.
SzéI oagy zószlti, aoagy elme?
Melyik mozog? Egy sejő !
Nyaklő néIküIha csak sztijalsz,
Hibó zhat sz. tudni oal ő,

30. AZ ELrvtEBUDDHA, BUDDlr,\ AZELl'/rE
Ta-mej,96a tanítvány,azt kérdczteMa-cutól:0?
- Mi a Buddha? - Ma-cu ígyfelelt:
- Az elme Buddha, Buddha az eloee.
Kommentdr
Ha közvetlenül megragadjátok Ma-cu mondásának értelmét'akkor Buddha ruháját öltitek magatokra, Buddha ételét eszitek, Buddha szavaival beszéltek, Buddha tetteivel
cselekedtek - vagyis, ti magatok vagyrok Buddha. Csakhogy!...
Hány embert vezetett féIre Ta-mej, amikor a mérieg
nyelvét a mérlegelt súlyhoz igazította? Hogyan is tudta
volna felfogni, hogy a Buddha szónak puszta kiejtéseelőtt
három napig öblögetni kell a szájunkat? Ha a tiszta ember
azt ha||ja valakitől, hogy ,,az elne Buddha'', akkor fülét
befogva menekül el.
Kéhlik az ég,féngesa nap.
Nem tudod ndr, mi lnl oan.
Buddfuit Mrded órtatlanul'
S looott holmi ssákodban!

3I' CSAo.csoU,! KIKÉRDEZIAZ ÖREGAsszoNYT
Egy szerzetes megkérdezteegy öregass zoaytő|:
- Melyik út vezet a Vutaj-hegyre?gg- Az felelt:
- Csak egyenest!
Miután a szerzetes elindult, s néhány lépésttett, utána
szólt:
- Ez is úgytesz, min1 6 szerzetes,aki mesterétutánozza !
Később valaki elmesélte ezt az esetet Csao-csounak.
Csao-csou így szólt:
- Várj csak, majd énkifaggatomaztazöregasszonyt!
Másnap elment arrafelé. Ugyanazt a kérdésttette föl
az öregasszonynak, ésugy anazt a v áIasztkapta. Hazatérve,
Csao-csou így szólt tanítványríhoz:
- Kikérdeztem helyettetek az öregasszonyt a Vutajhegyről.
Konnnentar
Az öregasszony csak üldögélt békésena sátrábanloo ésszö.
vögette terveit,nemisvette észre,mikor arra jött egyrabló.
.V öreg Csao-csou azonban elégokosnak bizonyult a hadjáratban ésaz erőd bevételében,de vezénylő parancsnoknak már nem vált be. Ha ezt belátiátok, akkor ráiöttök,
hogy mind a kettő hibázott. No, most mondjátok meg, mit
is akart Csao-csou, amikor kikérdezte az öregasszonyt7
Volt egy kérdés'mór csak olyan,
S ugyanolganfelelet.
Homokszem akad a rizsben,
Agyagban tiiskétlelek,

-32.Á \IÁSHITŰ ÉsBUDDHA
Egy másik hiten lévő bölcs tiszteletét tette Buddhánál, s
így szólt:
- Nem szavakértjöttem én, nem szó nélküli válaszért
jöttern én.
1f

Buddha csak ült mozdulatlanul. - A máshitű ekkor áhí.
tattal szólt:
- Mérhetetlen Buddha könyörülete ! Káprázatom felhőit elfúita, megnyitona számomra azlJtat, - Ezt mondván, leborult Buddha előtt, maid távozott.
Án2pd31o1ekkor megkérdezteBuddlrát :
- Mit talált itt ez a más hiten lévő, hogy annyira
csodál
téged?- A Nagy Megvilágosult így felelt:
- A telivér paripaloz nyomban felszökken, lra a kor.
bácsnak csak az árnyékát megpillantja.
Kommentór
Ánanda ugyan Buddha tanítványa volt, de bölcsessége
nem ért fel a más hiten lévőével. Azt mond1'átok meg,
mekkora a különbség Buddha tanítványaés a más hiten
lévő bölcs között!
j árni-keini,
Kar dhegye|een
Jéghep szélénereszhe,
Sehol egy foh, sehol létra,
Falon fü ggni kézzlesz tae.
BUDDH.q.
33. SEM NEM ELME, SEM NE.]VI
Egy szerzetesazt kérdezteMa-cutól'103
- Mi Buddha? - Ma-cu azt felelte:
- Sem nem elme, sem nem Buddha.
Kommentór
Ha ezt meg&tetted,befejezteda Csan-tanuLnánYaidat.
Végezz,ha ktjbor loz:agjön !
Ne adj, csah, ha költőt lótsz !
Vagg minderu Í)a1yéppenseittnit !
F élmunktioaI r osszul i ár sz'
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34,^z oKosKoDÁs NEtvíAz ÚT
Nan.csüad0t mondotta:
- Az elne nem Buddha, a böicsesség1o5
nem Út,
Kon;nent<ir
Nan-Csüan, mikor már öregedett, nem ismert szégyent.
Amint kinyitotta btízös száját, máris kifecsegtc a család
titkait. Kevesen yennnft' akik hálásak lehetnénekneki.
Felhőtlen ég,ragyogő nap.
Ázih afőId esőben.
Szíoe szójdn, titkdt tórja:
Sok köszönet níncsebbett.

35. csiEN.NÜio0

g11dy62oTT LELKE

Vu-cul07 megkérdeztea szerzeteseket:
- Amikor Csien.nü lelke eltávozott, melyik volt az ígazi
Csien-nű?
Komtnentúr
Ha meg tudjátok ragadni a valóság természetét,akkor be"
iátjátok, hogy úgy mcgyünk egyik pcrhüvelyből a másik.
ba, miként az utazó váltogatja éjszakaiszállásait. De ha ezt
nem fogjátok fel, akkor komolyan vegyétekfigyelmezteté.
semet: ne kóboroliatok tovább ! Amíkor ftjld ésviz,tuz és
levegő hirtelen szétválnak, olyanok lesztek, mint a forró
vízben vergődő, hétkarjával ésnyolc lábával kapálózó rák,
Hogy akkor mi törtélik? Ne mondd, hogy ueln figyelrnez.
tettelek!
Felhőh kozt a hcld ug,anuz'
De }agy ésvíz arcot vóIt,
Áldott nlinden! Minden tildott !
Egy ez, xagy mór kettéoóIt?

/)

36. HÁ ERÉNYESE'I\IBERRELTALÁLKoZToK
Vu-cu108tette fel a kerdést:
_Ha az ösvényen erényesemberrell0g találkoztok, s
nem érintkeáettek vele sem szavakkal, sem hallgatással,
miképpen fogtok érintkezni?
Kommenttir
Ha meg tudtok felelni erre a kérdésre,szívből köszönt]ek
értebenneteket. Talán nem is kellett volaa így szólnom.
De azt se feledjétek,hogy mindig készenkell áilnotok
ilyen találkozásra !
Erény nesterét,ha lótod:
Sző is, csend is tiltrsa zsan.
tpaaet ha orrba oógod,
Megérti majd biztosan.

37. CsAo.Csou1ro cÉDRUsA
Egy szerzetes megkérdezteCsao-csoutól :
- Mi az értelme annak, hogy Bódhidhar.px31lrKínába
iött?
Csao-csou ezze| v áIaszo|t:
- A cédrusa csarnok előtt, a kertben.
Kommentór
Ha iól megértettedCsao-csou váLaszát,akkor nincsen
mögötted Sákjamuni ésnincsen előtted Maitréja'
A szaxak sosetta dolgok.
A beszédneln a lélek.
A szaoak kőzt csak eloesztél.
Ki csak beszél,elréoed.

,f ,1

38. BIVÁLY Az ABLAKBAN
\iu-cu11]így szólt a gyülekezethez:
- Eg-v bivaly megy keresztül az ablakon. Feje, szarvai,
négy lába már általmentek. De rniért nem megy által a
farka?
I{omnpntár
Ha minden erőtöket összeszedve szembenéztekezze| a
s igvekezteka szavakmögé nézni,ésmegtaláliá.
kérdéssel,
tok a megfelciő szót, akkor képeseklesztek arra, hog1'ele.
get tegyetek a szefetet négykötelességének,[3amik eddig
is sokat segítettekéssegítikaz érzőlények Három Szférájátli{ végigjárni.Ha azonban eÍTeképtelenekvagytok,akkor csak szépentérjetekvissza a farokhoz, s addig elmélkedjetekraita, míg eredmén1tértekel!
Ki tnább n,egy _ drok oórja !
Visszafordul? - nég rcsszabb!
Ez a zléhonybivalyfarok
!
Ugyan meggondolhodtat

3 9 . Ü D V Ö S S É G EETL s Z Ú L N I
egy
Egy szerzetes ]ün-menhezl15fordult, és kérdesként
szakasztkezdettidézni:
,,Fényeknekcsöndjell$ raglog be tindent,
Folyőben rnindenhomohszemct.. .,,
De mégmielőtt befejezhettevolná, Jtin-men közbevágott:
- Nem Csang-csuoll? versei ezek?
- De igen - felelte a szerzetes.
- Akkor te elszóltad az üdvösségedet- mondta Jiin-men.
Később Sze-hszin1rsezt a történetetadta fel talánvként
:
szerzeteseinek,ezze| a kérdésseI
_ Mond|átok meg nekem, miképp szólta el ez a szerze.
tes az üdvösségét?
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Knrtmmtór
Ha ezt világosan felfogjátok és megragadjátok azt, hogy
milyen módszeres nézőpontbói látta ezt Jtin-men, s azt
is' hogy miben tévedetta szerzetesa vers idézésében,
akkor
clnyertétek az ég ésfiiid tanítója minősítést.Ha azonban
nem tudiátok megragadni, akkor még messze r'agytok
anól, hogy megmenthessétekmagatokat.
Csaléteka patakoízben:
A legmohőbbkapja be.
Szójad mégszőra sem nyíIott,
Sorsodbe tan oégezoe.

40. AFELRÜGoTTKoRsT
Amikor Kui-san hosang1lg a Paj-csangu0 vezetése
alatt mííködő kolostorban szolgált, szakács volt. Paj-csang
főapátot keresett a Ta-kuj-hegy (Ta-kuj-san) kolostorának
élére,összehívta hát a szerzeteseket' ésmegmondotta nekik, hogy azl.esz afőapát, aki kérdésére
a legkiválóbb választ adja. Aztán egy tires vizeskcrsót állított a csarnok
fiildiére, ésfoltette a kérdést:
- Ha ezt nem nevezhetitekvizeskorsónak,akkor miaek
fogiátok nevemi7
A rangidős szerzetes igyekezett a válasszal:
_ Hát éppencöveknekl21 sem hívnám.
Pai-csang ekkor a szakácsot szólította. Kuj-san foirúgta
a korsót, éskiballagott. Pai-csang ftilkacagott:
- A rangidős lemondhat a hegpől.
Ésaz új kolostor főapátjává Kuj-sant tette meg;
Kontmentár
Kui-san nagy szellemről ten tanúságot cselekedetével,
ezért egyévi gyászra számitbtat,lzade nem szabadulhat
egykönnyen Paj-csang hálóiából. A könnyebbik helyett a
nehezebbik végétfogta meg. De miért cselekedett így?
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Letette a fejéről a gyolcsot,123hogy vasiármot vegyen helyette a nyakába.
Félre kosór ésfakanól!
A dicső út előtte.
Paj.csang sorolnpőja nem gdt:
Ezer Buddha sziilőie !

4I. BTDHIDHÁRMAr'. LECSILLAPÍTJA A LELKET
Ütaogett Bódhidharma arccal a falnak fordulva. A Második Pátriárka12566o álldogált a hóban. Levágta a karját, és
nyújtotta Bódbidharma felé, könyörögve :
- Lelkem olyan ny"ugtalan.Kérlek, Mester, csillapítsd
lel

_ Hozd ide nekem a lelkedet, hogy lecsillapíthassam! felelte Bódhidharma.
- Keresem a lelkem mindenütt, de sehol sem találom _
panaszkodotta pátriárka.
- Akkor, amit kéttél,megtörtéDt:lelked már megD}'ugodott - volt Bódhidharma válasza.
Konntentár
A fogatlan öreg barbár százezet mérftildet utazott a ten9eren, olyan fontos volt neki, hogy idejöiiön. Hullámokat
ke1tett120
akkor is, amikor széIcsendvolt. Végül életeutolsó éveibentalált egy taníwán}'t' aki azonban hat gyökerébeil27 igencsaktökéletlenvolt' Széptörténet, de csak Szanlangrrakjó,r28 aki még a négy írásjegyetsem ismerte!
Keletre jött s új Utat tőrt:
Az ő Tanafölkaoar.
KoIo storaink csendjében
Tőle tómadt z{írzaz;ar.

1.,

42. A SZAMÁDHIBóL FELÉBRESZTETTNŐ
Réges-régentörtént, még a Magasztos idejében, hogy
Mandzsusrí bódhiszattva12oal'ra a helyre igyekezett, ahol
az összes buddha gyülekczni szokott. Meglepődve tapasztalta, hogy már mindenki bazatért lakhelyére. Csak
egyetlen nő maradt ott, szamádhi-pózban ülve, közvetlenül Buddha trónusa mellett. Mandzsusrí méltatlankodva
fordult Sákjamunihoz:
- Hogyhogy ez a nő odamehet Buddha mellé' én meg
nem mehetek?
- Ébreszd fel őt szamádhiiából, és kérdezd rneg tőle
magától! - válaszoltaBuddha'
Mandzsusrí erre nekilátott: háromszor körüljárta a nőt,
aztán az uiiával csettintgetett neki, aztán felragadta Brahmár30 mennyei birodalmába' majd kipróbált minden va.
rázseszközt éspraktikát, hogy fölébressze mély elrnélkedéséből.Mindhiába. Ekkor a Magasztos ismétmegszólalt:
- Még százszor ezer Mandzsusrí sem tudná ezt a nőt
szamádhijábóF3l folébreszteni.Hanem odalenn' túl a tu.
catszor százmi|hő,vagy méga Gangesz homokjánál is számosabb Buddha-birodalrnon, odalenn é1egy Dzsáliniprab.
hákumára névre hallgató bódhiszatwa _ nos) ő majd fel
fogja ébreszteni.
Egy pillanat sem teit el, ésa Mahászattva fclröppent a
fiildről, s máris leborult a Nagy Tanító előtt, s az nyomban
parancsot adott neki a nő felkeltésere.
Dzsáliniprabhákumára132 odalépett a nő elé,pattintott
az ujjáva|, s a nő tüstént ftilriadt mély szamádhiiából.
Kommentór
A színiáték,amit az öreg Sákjamuni itt megrendezett,
mégHsziao-hsziaónakl33 is megfelelt volna. Nos, megkérdezem tőletek: hogyan lehetséges,hogy Mandzsusrí, aki a
bét Buddha tanítója, nem volt képes ftilébreszteni ezt a
nőt szamádhiiából? És hog'hogy Dzsáliniprabhákumára,
aki csak egy a legalsó szinten lévő, kezdő bódhiszattvák
zR

közt"il, meg tudta ezt tenni? Ha mindezt mélyen megértitek, akkor megélhetiteka nagy Világkígyól34 mély szamádhiiát, miközben eLnéteketa kaÍma szüntelen változó képekkel népesítibe.
Egyik ndja, a núsik nent.
Mindkettő szabad elme.
Egyik isten, mósik gonosz :
Mind csak a karma szele.

43. soU-sAN BAMBUSZ-ÉKE
Sou-san hosangr35egy bambusz.éket136taÍtott a kezében.
.Vagasra tartotta' hogy a szerzetesek jól lássák, majd így
sz6lt:.
_ Figye|mezzetek, szerzetesek! Ha ezt itt bambusz-éknek nevezitek, megtagadiátok a valóságot. Ha nem híviátok bambusz-éknek, akkor viszont eltagadiátok a tényt'
No) szerzetesek,mondjátok meg, minek kell nevezni!
Konttrcntór
Ha tehát bambusz-ékneknevezitek, megtagadjátoka valóságot' Ha viszont nem nevezitek bambusz-éknek,akkor eltagadiátok a tényt.A szavak nem használható\ a hallgatás
ncm célravezető. No' mondjátok meg, de tüstént, minek
nevczzük!
A bambusz-éka magasban,
ÉIet-halalin a Ét.
Igen ésnem egyarant rossz :
Szent is menti éIetét
!

44. PA-CSIAOr3r BoTJA

Pa-csiao hosang így beszélt egybegyűlt taníwányai előtt:
- Ha van görcsösbototo\ adok egyet. Ha ning5 gs1cs,Jsbototok,elveszem.
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Komntentdr
A leszakadt híd csak segíthetnektek, ha folyón akartok átkelni. Ez kísérel minket a faluba csillagtalan éjszakán.De
ha görcsösbotnaknevezitek, nyílsebesenszálltok a Pokolba.
ViIóg mélyeéssekélye
Mind a te kezedbenoan I
Ég tartrija, Föld szülője:
Gazdagítja majd a Tant.

45. KI Az A MÁSIK?
I Jrrng-sanba való Fa-jeil38 (akinek másik neve Vu-cu
volt, s egésziskolája van) így szólt:
- Sákiamuni is, Maitréja is, úgy mondjá\ csak egy másiknak139a szolgái. Mondjátok mcg nekem' ki az a másik?
Konnzmtár
Ha ez a,,másik'' világosan áll előtted, rájöhetsz, hcgy
olyan, mint atalálkozás a keresztútná|:ez az apámvagy az
ipam? Hogyan kellkérdezned, hogy ráismeri?
Mdvak {jót meg neleszítsd!
Mós loodt ne loz;agold!
Mós hibójóról ne beszéIj!
Mós dblgait meg ne szóId!

46. HoGYAN TovÁBB A PTZNA TETEJÉRIL?

I{onurcntár
Ha tovább mászol, ésszétterjedszmindenfelé, nincs többé
olyan hely, ahol nem te lennélaz úr.Hanem most már arra
feleljetek nekem, hogymiképpenlehet tovább mászni egy
száz Iáb magas pózna csúcsáról! No ? !
Már hdrom szem is hdlyogos,
Lesi bár a nérleget;
Még h4 éltétis róteszi,
Vilcigtalant oak oezet.

47. ToU-sUA;ttI

g,{B6..'t SoRoMpÖ.Atle

A,,három soromp.óról'' sző|va, az egyik instrukció alkal.
mával a Cung-jüéből való Tou-suai ezeket a kérdéseket
tette fel tanítványainak:
- Minden gyomot kikapáltok, hogy a homályba feny hatolhasson, hogy saját természetetekigazi valóiába belelássatok. Nos, mondjátok meg nekcm, de most azonnal, hol
van természetetekigazi valója?
- Ha behatoltatok természetetek igazi va|ójába' megszabadultatok az életéshalálkörforgásától. Azt mondjátok
meg nekem, bogy'.ha $zemetek az utolsó pillanatban kialszik, miképpen szabadultok meg az életéshalál körforgásábó1?
- Anrikor sikerült szabaddá tenni magatokat az életés
halál körforgásából, megláthatjátok s megtudhatiátok végső sorsotokat' De hová fogtok menni akkor, amikor a négy
elem feloldódik?

Si-suang hosangllo feltette a kérdést:
- Hogyan lehet tovább mászni egy száz(áb magas pózna
teteiérő1?
Egy régi,kiváló Csan-mester141megfelelt erre:
- Aki már fenn ül egy százmagas pózna tetején,
"láb
elért valamit, de nem az igazi célt. Induljon hát tovább
a p6zla csúcsáról, hogy széttcrjedjen, és látható legyen
mindenütt a tiz égtájon.

Komtivlztár
Ha erre a három nagy kérdésremeg tudjátok adni a megfelelő választ, akkor urai vagyok scrsotoknak, bármilyen
körülrnények közé kerülietek is. Ha nen: ? Ide hallgassatok!
Ha étketeketnagy falatokban nyelitek, könnyen elteltek;
ha azonban jól megrágjátok, jobban fog tápláLri.

8o
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Most az örökletet l<itod,
trőklét e pillanat,
Ki ótlót e pillanaton,
Ántaian is túIhat.

48. csrrN-r'rNct|. Az EGI-ETLEN Úrnlr:
Egy
-- szerzetes azt kétdene Csien-feng hosangtól
az
mind
ugyanarra.
ráleltek
buddhái
tlz
vbgtáj
,,A
azt
Csak
vezet'''tas
felé
a
Nirvána
útra,
amelyik
egyetlen
szeretnémtudni, hol lehet az az egyetlen út?
Csien-feng ftilemelte görcsösbotját, s egy vonaiat húzott
vele a levegőbeu:
- Itt van.
Később a szerzetesekugyanezt a kérdésttettékfol Jünmennek,1aoa kolostor rangidős mesterének.JÍin-men magasra emelte |egyezőjét,s így szólt:
_ Ez a |egyező fulrepül, föl egészen2 1{gÍminchárom
Ha
IstenségEgébe, és ott orrba csapja Iodra fcíistent.1a7
úgy
a
vízben.
magát
foldob|a
a Keleti-tenger pontyala8
elkezd zuhogni, min1[2 dézsából öntenék.
Kornmmtór
Az egyik alámerül a tenger mélyére,ésporfelhőket emel
fol onnan. A másik a szédítőhegycsúcsokrah:ágfol, éstoroDyÍnagashullámokkal Eossa rneg az égboltot.Az egyik
szorongatja,a másik elengedi' mindggyit azértnyújtja ki a
Eppen olyakezét,hogy megtartsa a mél1teható tení1551.
nok, mint egy pálya kétvégérőlinduló ésa páIya közepén
járhat
összetalálkozó lovasok. Haaem a foldön senki sem
vizsgálod őket, rájössz,
egyenes úton. Ha éles sze..el
b.ogysem az egyik, sem a mási-knagy mester nem tudta az
utat.
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Meg sem tnocca?tszs célodnalrsag1l,
Szcd sem ngílt ésel}wngzott.. .
Mozdulsz, de nindig csakfalig:
A nilvildg mégtito}e,

A SZERZŐ UToSZÁ\,..{
Buddha és a pátriárkák cselekedeteiésmondásai eg1'enkéntésm€gÍostálva itt vannak hűségesenrögzítve. Semmi
fölöslegeset nem teti hozzájuk a szetző, aki annyira erőltette az esze tokját, hogy a szeme golyóbisa majd kiugrott
üregéből.A ti dolgotok most már az,bogy magatok boldoguljatok vele, s ne másoktól kérdjéteka megoldást. Ha
talpraesettek vagytok, már a surranásából is meg tud|átok
mondani, hová fog becsapódni a nyílvessző. Ha valaki észreveszi' hogy nincs nyitva az ajtó, amelyen át a családhoz
be lehet jutni, s még lajtor|a sincs, amin keresztül be ie.
hetne mászni, besiet a kitárt ajtón át, kariát maga elészorítva,kapustól engedélpnem kérve.
Em]ékezzetekarra,amit Hszüan-sal40mondott: ,,A szltbadulás kapuja nem kapu, a Csan-buddhizrrus céljanem
cél.'' Ugyanezen kaput emlegettePaj-jtin,1soamikor czt
mondotta: ,,Egészenjól tudod, hogyan kell róia beszélni.
De hát miért nem lépsz át rujta?,,
Hanem erről mégtöbbet fecscgni annyi, mint sáÍból készült pástétomottejjel-vajjalfelönteni. Ha már a nektek
utat mutató kapujanincs átjárón áthatoltatok, akkor a ,-,Kapujanincs'' nevű szerzetesből akár bolondot is csinálhattok. Ha viszont nem, akkor magatok vagytok a bolondok.
Könnyű dolog a Nirvánát cünénkben megismerni, de nehéz a valóság boncolásához való bölcsessQre szert tenni.
}Ia erre a bdlcsességreszeÍt tettetek, béke és rend iesz
foldjeiteken.
A Sao-ting időszaknak a Jtian-csie időszakra váltása esztendejében,öt nappal az Esős Évszak végeelőtt [rzz8. iúlius ro.], alázatosan átnÉitia ezt néktekVu-men(Kapu.
janincs) Hui-kai szerzetes, Jang-csils1 nyolcadik utóda.

KAPUJANINCS

ÁTJÁRT

A Vu-men Kuan, azaz a Kapujaníncs ÁtjtÍró címen emlege.
tett Csan-péld ázatgyíij teményt r zz 8-ban állította össze Vumen Huj.kaj. Huang-lung Huj-kal.' irodalmi álnevén Vumen (Kapujanincs) rr8z-ben született Hangcsouban. Hét
kolostort is megjárt, köziük a Huang-luagot, amelyről nevét kapta. Egykori első mestere utód|aként, helyettes apát.
nak' a novíciusok tanítóiának a Ju-ce-kolostorba kerri{t.
A negyl'errnyolc példázatbói álló gyűj teméayt kinyomtatás
utána Szung dinasztia Hang-csouban székelő Li-cung császárának (ualkodott I2 z5-tz64) ajánlotta. Később, munkája
kedvező fogadtatása nyomán, egy úi kolostornak, a Hu-ko
Zsen.vang-szenekalapító apátja lett. Itt ishalt meg rz6o.ban,
78 esztendős korában.
Huj.kai az á|taIa összegÉitott negyr'ennyolc péLdázat
mindegyikébezprózai ésverses kommentárokat írt. A kommentáÍok, elsősorban a prózaiak' voltaképpen a példázatok.
nak a kolostori gyakorlatban való felhasználására adnak életszerii mintákat. A kommentátor _ maga Hui-kaj - a gyüle.
kezet előtt mondja el a példázatot,hozzátesz néhány - számuakra sokszo! nem éppen eligazító - megiegyzést, ésgyakran felteszi a kérdést is: miképpen tudnrinak tanítványai
megfelelő választ adni a kérdésre' vagy hasonló belyzetre.
A gyűjteményt, amely az általunk közöltek között idő.
rendben a legutolsó, teljes terjedelmében adjuk kózre. A
verses kommentárok többnyire ügyetlen klapanciák' ritkáb.
ban a kiasszikus kínai költői közhelyek (holdfény stb.) utánzatai, de mindig a témát variálják' olykor szellemesen, máskor csak a tanulság iskolás levonásával.
Az itt telies terjedelmükben idézett kommentárok igazo|hatják azt a megoldásunkat' döntésiinket, hogy a másik gyűjteményt, a Nefrít Szirr címűt' csupasz példázatanyagában
adiuk közre: a kommentárokhoz ugyanannyi magyarázatot
igényel az európai olvasó, mint magukhoz a példázatokhoz.
A Kapujatincs Átjtiró egyébként a Csan.szetzetesek gyakoriatában a könnyebb olvasmányok közé tartozik.

JEGYZET'EK

A sZERZo ELŐBEszÉDE
t. Aki a nagy kapun jön be . . . - A kínai báz fókapuja az
idegenek fogadására szolgált, a családtagok és a család
bizalmasai a kiskapun jártak be.
z. hullcÍnokra acÍrnaa szélcsendben. . . - Ez ésa következő
is (fekélyt kivágní hibátlen bőrből) gyakran használt,
indiai eredetű buddhista metafora.
3. csizmtÍn keresztül zlakarózni... - Ma is gyakran elbangzó kínai mondás, akár a l<övetkcző (bottal akarni
leütni a Hoidat).
4, példdzatait - h kung-an (ismertebb japán formájában
kóan) kifejezést fordítom példázatnak. A kifejezés eredeti jelentése ',bírósági ügy,' (a kung szó jelentése
,,nyilvános'', az an szó a bírói hivatalát gyakorló magisztrátus asztalát ielenti' de a biróság táb|áját is, a kettő együtt pedig a bírósági tigyet). ACsan gyakorlatában
ez a kifej ezésj elöli a ta n í1y61y1 s egyáltalán a Cs an-bív ő t
próbára tevő, mintegy megítélő1,tesztet'',illetve annak
arrekdo tikus formáját.
5. ttyolckarú Nrita - Indiai kígyódémon.
6, négyszerhétNyugati ' . . - A huszonnyolc pátriárka: az
iqdiai buddhizmus hagyományai szerinti legtekintélyesebb Buddha-utódok Mahákasjapától Bódhidhar.
máig' a Kínába vándorolt Csan.alapítóig. (A buddhizmusban nincs hivataIos egyházfő.)
kétszer
hrirom Keleti. . . - A hat kínai Csan-pátriárka
7.
Bódhidharma, Huj-ko, szeng-cao' Tao-hszin, Hung.
zsen és Hui-neug. Az utolsók mellett mát a 7. század
elején megielennek az Északi és a Déli megoszlást
ieiző, nem általánosan elismert pátriárkák is: Niu-tou
és Sen-hsziu.
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r.
8. Csao-csou - Csao-csou Cung-sen (1fi-8gil, Lin-csi
kortársa (I.ott is)' Huang-po ésNan-csüan (iásd alább)
|qnífyányx. Kolostora (és Csao-csou vríroska)Hopej
tartományban volt, nem messze Lin-csi kolostoÉtól.
'ni!cs',
9. gu - a kínai szó (iapán kiejtésezz) jelentése
'nem', 'nélkiil' - 'sem.oli'.
'kapujaningg'
Ez a szó a
(ou-mm) kifejezéselső tagja is. A Cscnban az üresség,
tágasságmetaforája is. A példázatbanazonban a ielentésenem az, bogy a kutyának zez lebet buddba-termeszete, hanem az,bogy a kérdezettelutasítjaa vá]aszt
ette az értelmetlen kérdésre,mintha azt mondlná:
Kuss!
lo. soronpó - Nencsak a pátrifukáknak, hanem miadeo tanttónak ésírásnak a példájacsak akadály a Csaz gyakorIatában.
I.t. Kuan Jü tábornok. Hfueskínaihadvezét(]zzo;,
hat ttilóga -Ti. az indiai eredefűbuddhista koz.
rz. Iétezés
mogóniában: dévák (istenek), emberek, aszurák (go.
oosz démonok)'állatok' prétákvilága ésa Pokol.
t3. élőlényeknegy létmód.ja- Élveszi.iietés,tojásból sailetés' nedvességbőlsailetés, szriletésátváltoás útján.
14. szanuidhi - Leginkább a kontempláció szóva! adbatjuk
vissza, megktilönböztetve a koncentrációtól, nmg1ykülső tárgyra vagy esz.méreirányul, s a meditációtól is,
amely,,csapongó'': az ónszeIrrléletnek
a raciqnális műkodést felfüggesztő, intenzív formája, amely a lelki
megnyugváshoz vezet. A buddhista elmélkedéslegmagasabbraértékeltmódja.

t5. Paj-csang - Paj-csang Huaj-haj (7zo-8t4), Huang-po
mestere' ő vezette be a Csan.kolostorokba a kétkezi
munkát (|.Lin.csi 69. anckdotáját).A kínai tea-szertartás megalapÍtójánakis őt tartj:iJ<.
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'tiszte1endő', 'tiszteletre
16. iusang - Szó szeriqt
méltó'. Regen a budcthista szerzetesek illendő megszóIítása
volt, mai jelentéseegyszerűen,buddhista szerzetes'.
t7, Kasj apa Buddha - A fóldi világnak a történeti Buddha
(Gautama Sziddhlírtha) előttí Buddbáia (megvilágo.
sultja). A buddhista kozmogónia szerint óriási időközókbeu, bizonyos történelmi pillanatokban' megjelerrik
egy-egy megvilágosult útmutató, aki a megváltáshoz
vezető' úiÍameg úira eIvesztett utat megmutatia. A történeti Buddha után, néhány évezred múltán' várható
maid N{.ritréja Buddha eljövetele - ő ielenleg a bódhiszattvrík között van' de olykor ellátogat a földre is
(1.von Giasenapp, id. E. rr4.).
'Tett', 'cselekedet' és arrnak
t8. kanna ,,gyümöIcse'',
ind l.allási és filozófiai fogalom. Lényegében azt az
ember,,megelőző'' életébőlfelgyűlt erkölcsi,,számlát''
ielenti, amivel az megterhelve (vagy megiutalmazva)
úiiászriletik; ehhez járul hozzá a saját életébenelkövetett ió ésrossz cse]ekedetei,,készpénze''.Az indiai bólcselet nem ad receptet a karma - lényegében ok-okozat
iellegú - iáncolatából való szabadulásra, a buddhizrnus
viszont g2f fenífja, logy akarma végtelen okláncolatát a
mcgvilágosodással s az annak révéqelérhető Nirvánába
iutással lehet megszakítani, illetve befejezni. Pai-csang
óvatos válasza épp ezt rejti: a,,nagy vezeklő'' (akár
Buddha, akár egy !{dhi52g1fy6' akárki' akiaek sikeriilt
a megvilágosodás) alá van ugyan vetve a karmának, de
képes átlépni rajta.
t9. ró katündét. . . - A rókatündér a kínai folklór közismert
figuráia: valamilyeo büntetésre ítéltvagy gonosz lélek,
aki köznapi létébenróka képébeuél, de képes emberi (a
kíoai folklórban többnyire csinos nő) alakot ölteni' s
ebben az áltestben ártani is.
zo. Nirodne-csarnok - Az a bely a kolostorban, ahová a haldoklókat helyezték el, s ahol a gyászolóktól körülvéve mint egykoron Buddha - távoznak a Nirvánába (azaz
szencerülnek örök nyugalomra). A Nirvána a buddhizmus ónmegváltásának végcélia; tévesen azonosítják a
halállal is, a Másvilággal vagy a Paradicsommal is: csak
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bölcseleti meghatározása van (tökéletes békesség),
praktikus nincs !
zr. aijrös szakcillúbarbtir.. . - A i<Ínaiakmindenkit barbárnak neveztek,aki hatríraikonkívül éit,ígyBudchát is
ésa Csant megalapítóindiai születésűvándoraszkétát,
Bódhidbarmát is - az utóbbit gyakran en:Jegetikis
,,völös szakállúnak''.Paj-csang,,szidalma''tehát voltaképpdicséret:mintha magát Bódhidbarmát látnám
magam előtt. . . . ez a jeleutésea Huang-po által föltett ',ió kérdés''dicséretének.
3.
zz. Csü-cse_ Noha a Nefrít .S^alrrben
ís szerepel,nem tudunk róIa semnrit.
z3. Tietz-Iung- }Iang-csou Tien-lung; ró1a sem tudunk
többet' mint hogy egy Hang-csouban (akkor is híres
város volt, későbbcsászári székváros)alapítottkolostor elöljárója volt a 9. században.
z4. Csü-líng- Legendás hős, aki szétszakítoita
a Flua-sant
(a Hua heeryláncot),
hogy a Huang-bo (Sárga Folyam)
számára utat nyisson.
4.
z5. Huo-atz - Htto-an Si-ti (rro8-r17q). A Huo-an név,
amelyenemlegetik,szokásszerinthel;,'név,
amit kolostoráról kapott.
z6. Ne beszéljaz tilmaidról . . . _ Az első sorpár Tao Jüanmilg (365_4z7)híreskínai i<oltőegyik versébőlvaló.

6.
z8. Keselyűcsúcs.. . - A Gridfuakuta-hegy Észak-Indiában, Rádzsagaha városka korzetében taláiható; nem.
csak Buddha, más tanítók is prédikáltak itt'
z9. Kasjapa - Itt Buddba egyik első tanítványát ésutódját
jelöli a név.
je3o. ko sdr - A szanszkri t p;t aka kínai fordítás a a, íárház,
lentésű cang szó; itt a,,tükör'' (,,Tan tükre'') fordítás
értelemszerű, erre a kínai buddhista terminológia nyomában a iapán is - a ,,szem'' (.Tan szeme'') kife.
jezést is használja. A Lin-csi-szövegben magam is inkább ez utóbbival éltem, a konkrét hasonlat miatt.
!I. kttt7,4fu.j5;,ént.,. Kínában a kutyahús csemegének
számít.
3z. Fölmutat. . . A versben van még cgy rejtélyes utalás
r'alami ,,tekeredő''-re, amít minden interpretátor más.
nak (kígyónak, hajfürtnek, bivalyfaroknak stb.) értel.
mez. Én elhagytam.

33. Feltárja szíz:étésmájtit A Csan-magatartás mintaképe: közvetlenség, lényegre mutetás, őszinteség ésköznapiság.
34. a lting ,naga a tűz A' buddhista ismeretelmélet egyik
lényegesfogalma a szaabhdaa.. a,,magában való'' vagy
szubsztancia, szembeállirva az accidentiákkal, gyai<ran
emlegetett példája a tűz és Lángja (vagy melege) viszon:'ra.

8.

5.
z'7.Hsziang.jen- Hsztang-jellCse-hszienelőbb Faj-csang
(l. föntebb), majd Vej.sanLing- jü (77r -S 53)tanítványa
r'olt; ezekbőlaz adatokbólvalószíoűsíthető
működésének ideie.
r-s9

35. Jüe-an _ Egy kolostoÍ neve; a mester teijes neve Jüe-an
San.kuo, valószínűleg a szerzőnél három nemzedékkel
1iorábban élt.
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36. Hszí-csung- A kínai ókor mithologikus geognífájában,
a San-haj-csíngba' (Hegyek és Vizek Könyoe, i. e. 3.
század) őt emlegetft a kerék feltalálójaként.
kriJönböznek,
A példríbaofeladott reitvényio,aita."i eléggé
a kínai szöveg Etaga neÍDegyértelmű.A lenyeg azonbau apé|dáz.atértelme- elégvilágos: a kerekétóléstengelyétől
megfosztott kocsi nem más, mint a testétőlésszellemétől
Begfosztott él - azaz a tókéletesszamádbi.

,'i. sz. r5o k.): magas hivatali beosztásáról lemondott,
hogy beteg anyja ápolásának szentelhesse magát. A becsületes szegénységésa fiúi szeretet révénlett híressé.
t3. Hsziang J'j - A kínaí történclem egyik hősként tisztelt
alakja ( f i. e. zo6). A kínai felfogásra olyannyira jellemző módon, egy vesztes hadvezért övez személyében évezredes tisztelet: miután visszaküldte vetélytársának
feleségétés apiát' akiket túszkéntőruött, vissza akart
r.onulni, de amaz túlerőben lévő seregével körülfogta, s
ekkor szeretőiével együtt az ongyilkosságot választotta.
A r.etélytárs(Liu Pang) így lett a Han-dinasztia uralrnának megalapozóia.

9.
37. Abhidzsnya Buddha - Abhidzsnya-dzsnyáuávibhuti : a
,,Felsőbbrendű Tudások IsmereténekLegfőbb Mestere'': az Igaz Töroény Lótusza című szútraszerirrtő
a történeti Buddhát megelőző Buddhak egyike (aki
egyébként
egyik fia éstanítványavolt)' s arról neveze.
tes,hogy tiz kalpát (világkorszakot,melyek mindegyike
ezer, egyenként4 32o ooo évbőláll) töltött elmélkedésben a bódhifa alatt, s utána mégsokáig ballgatott.
38. Cing- zsang - Hszing-jang Cing- z sang (azaz a Hszír:gjang-bavaló Csing-zsang)a ro. század első felébenmű.
ködött.
39. régibarbóroknak. . . - Az indiai buddhista pátriárkík.
nak éstudósoknak a szcivegeirőlvan szó.

rr

14. majd fölsegít aalakit, najd meg letaszít . . . - a szamszára
ésa Nin'ána kózt nem hailandó önkénvesen választani.

r2.
15. Si-jen - Éietraizi adatait nem ismeriük. Annyit tudunk,
l:iogy Jen.tou Csüan-huo (8z8-88z) tanítványa volt.
A Zsuj-jen-kolostor Csiang-hszi tartományban volt. A kommentár már - a szokásoknak megfelelően - a kolostor nevén említi.

rl.

ro.
4o. Csing-suj - Ner'énkívúlsemmit sem tudunk róla.
4t. Cao-san - Cao-san Pen.csi (84o-9ot) híresCsan-mestet, Ttlng- san Liang- csie (8ol -86g) tanítványa.A C san
Japánban felvirágzott másik ágának (a Lin.csiről elnevezettRinzai-ág mellett), a Soro.ágnaktőliik származik a neve (a Cao-Tung ításjegyekjaprioi kiejtéseez).
A Tung-san (Trrng-hegy) és a Cao.san (Cao-hegy)
egyaránt Csiang-hszi ta:tományban,Dél-Kínában van.
42. Fan Tan - Az onfeláldozó kínai írástudó mintaképe
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(z8o-86s),híresCsaz.
46.I,ö-san- Tö-san Hszüan-csien

mester. Kolostora f{unan tartomány Csengt<i városá.
tól Délre volt. Csao-csou kortársa vol t. Megvilágosodása
történetét a z8. pé|dázatmondja e|.
47' Hszüe-feng - Hsziie-feng Ji-cun (8zz-9o8)' Tö.san tanítványa' Arról nevezetes, lrogy <inkéntvállalta a kolostor konybai szolgálat'át, általában kedvelte a fizikai
munkát, s nem volt a könyvek embere. Kolostora Fucsou város közelében volt.
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Tö.
48.Jen-tou - Jen-roz Csiian-bou (8z8-887),ug-r'ancsak
san tattítv{ínya.Tö-san halála után' Hszüe.fenggel
együtt útnakiodult Lio-csibez, útiiözben tudták roeg,
hogy Lin-csi meghalt. Ekkor elváltak; Jen.tc'.:a Fiupej
tartomrínybeliJen-tou-hegyi kolostor apátja letl, sok
tanítvánnyal. Rablók rohanták meg a kolostorl kincseiért,ahol Jen-tout egyedül találtrlk eloelkedésbe
merüve - minden]<imás elmenekult. Amikor megölték'kiáltásaállítólagmérföldekree1ha]latszott'
A történet- parabolikuse.."]-eo kívül - azérris éidekes,
merthűséges
képetad a C.salr-ko]ostorok
életéről,
a nesterek
éstanítványokviszonyáról.
r4.
49. Nan.csüan _ Nan-csiiattPu-iüan (74E-4+')' Ma.cu
T ao-iíQ o9-788) tanítványa,Csao-csou egyik mestere.
Aiább més többször szerepel.
5o. csarnoknyuEati éskeleti szcirnyónak. . . - A buddbista
kolostorokban Kínában egy csatnok van' 2me|}Treka7
ajtajamindig délrenyíIik.
A szerzeteseket
kétcsoportba
osztiák' s ezek időről időre helyet cserélnek:az egyik
oldalon helyet foglaló csoport intéziegy ideig a házi
munkákat' a másik kiáróIag elmélkedik.
5t, Vesz edelemfenyeget _ Utalás aJi- csingre, azaz a i, cilto.
ztisokKönyz;éte,ami az ókori kínaiírásbeliséglegréglbb
emléke'voltaképpiTslási kéziköDyl'.A szó a veszedelmet jósló hexagrammotje|enri(Csien).
r5.
em52, Tlo,g-san- Nem azonosa r o. peJdázatiegf'zetében
lítettel, itt Tung.san Sou-csuról van szó, aki a ro. századbau élt.Az ő mesterevolt Jü:r-men.
53.Jün-men - Jün-men Ven-jen (86+gqg)' híres C.rali.
(I. a r3. pe)dázaiban,r'
mesteÍ,Hszüe-fengtanitr'án}.a
:é,2

Itt is, más példázatg}]íijteményekben ís (p|. a Nefrit
Sazrrben) többször errr]itik. Kolostora, illetve a begy,
anrelyről nevét kapta, Kuangtung tartományban, Kina
legdélibb részénvolt.
51. Csatu - Azonosíthatatlan helynév (a mester utolsó
mondatából kíderül, hogy Csiang-hszi tartomán1'ban
lebetett).
55. Pao-ce-kolostor _ Hunan tartományban, ponlos helyét
nem tudni.
56. Hunan' Csiang-hszi - Az égtájak is szerepelnek ezek.
benakifejezésekben: Hullaz jelentése'a Tavaktól Ddl.
re,, Csiang-hszié pedig 'a Folyamtól Njrugatta, - a |őrténethősének nevében l'iszont a,Kelet, sző szerepel.

A történet nem az egyetlen a Csan-pé|dázatok közt' ameiy
arra tanít, hogy a tanítvány, a megyi!ágosodást kereső hiába
járja sorra a híres kolostorokat és mestereket' laert a nlego1dást önállóan' saiát magának kell fóllelnie.

r6.
57, Ha a harang.' . - A harang megszólalása a kolos(ori
gyri:lekezet számáta valamilyen közós tevékenységkezdetének jelzése volt (prédikáció a csarnokban, éÍkezés'
kőzmunka, kolduló útra indulás stb.).
öltözetiinket. . . - A buddhista kolostorokban,
5E. hétrészes
kiilönosen a déliekben, indiai módra elég volt ölttizelnek az ágyékkötő' Ha azonban a szerzetes vagy a közösséga kolostoron kívülre indult - pl. kolduló útra -, ak.
kor felöltötték a szerzetesi köntost, amelynek lobb része, igy csuklyája is volt.

A kérdésbenrejlő ellentmonÜás a Csalr-hívőnek a (ökélctes
szabadság elnyeréséreirányuló törekvésc, szabadságeszrnénye' és a ,,külső'' világ konvencióinak beklyója. Jiia-men
ciső mondata a Csan ésálta]ában a buddhizmus alaptétele,
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kérdéseviszont arra a kompromisszumra uta|, amit a világ
illemszabályainak az elfogadása jelent egy Csan.szetzetes
számára.

r7.
59. Nacy Tanitó - A sztivegbői nem tűnik ki világosan, kit
tisztelnek ezzel a címmel (kínaiul: kuo-si:'ország tanítóia'); a japánZen tradíciók nyomán azonban általá.
ban Nan-jang Huj- csung(67,s-775) mestert, f{ui-nengnek, a VI. pátriárkának tanitványát r.élik m<lgiitte. Kolostora Flonan tartományban volt a Pai-ia hegyen'
6o. kt,lostoi szolgtijtit . . . - Az idcisebb mesterek mellett
szolgálatot teljesítő fiatal - sokszor gyermekkorú - novícius.

A háromszoros szólítás cé|jaaz lett volna, hogy megvilágosod:íst idézzen elő a gyermekben. Az azonban nem ,,úgy''
reagáIt, hanem csak köznapi módon engedelmeskedett. Viselkedéset azoDban úgy is lehet értelmezni, hogy nem fogadta el a segítséget:önállóságot tanúsított(a kommentár így
értelmezi).

r8.
6r. Tung-san - Tung-san Sou-csu (l. a r5. példázat jegyzetét).

A kommentárok megegy.eznck abban, hogy a válasznak a
szimbolikus jelentésea fontos, nem pedig az a mellékes könilmény, hogy a mester épp kendert mérlegelt, amikor a
kérdést föltették neki. A szimbolikus jelentéspedig a kérdés
értelmetlenségéreéppen úgy utal' mint arra a buddhista felfogásra, hogy egyénisége,sajátos én|e még Buddhának sem
lehet. A ,,szegényes''jelző itt is ellenkező értelmű.
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r9.
6z. Csao-csou ésNan-Csiiatt - l. előbb!
63. köznapí lé]ek -Yo|taképp az ártatlanságot lehet ezen a
Csan-fogada|mon érteni, a naiv természetességet' a
gyermeki lelkületet.
(tao) tobb jelen6q. Út -Akínaibuddhizmusbanezasző
tésselis bír: magán hordja a taoizmusból hozott sajátosan kínai bölcseleti jelentésárnyalatot (,,természettörvény''), de a buddhista önmegváltás útja, a Tan
ritia stb. jelentéseket is' A C.saz.tanítók szerint ezek
1crmészetesmódon össze is függenek, kölcsönösen fel.
tételezik eg'vmást.

20.
a
65. Szung-jiian - Szwtg-jiiaa Csung-jüe (tl3z-tzoz)'
szerző kortársa'
66. erős ember... ttogyerejí|entber _ A kínai kifejezések
ugyan a taoista bolcseletből valók' ahol az idő metafo.
rája' itt azonban a modern kommentárok megegyeznek abban' hog-va megr'i!ágosodottat jelenti, aki ebben
az állapotban betölti az univerzumot.
67 . Nem a nyelrsünk. . . _ Flanem mi magunk' a nyeiv csak
eszköz'
63. ( Utolsó sort . . . ) - Talán utalás arra' hogy Szung-jüan
ezeket a kérdésckethalá,Iosác\'án tette fel.

2r.
harmadik szöve69. seggtörlő - L. a Lin-csi BeszéIgetéseÉ
gét és jegyzetét.A kifeiezés itt is az erkólcsi Ítélkezés'
megkülrinböztetés elutasitását jelenti. A gyors, Spontán
válasz pedig dicséretetérdemel.

Ió5

ic. Ananda ésKasjapa - Buddha kcizvetlen tanítványai, az
indiai tradíciók szerint az első és a második pátriárka'
7t , Fordítsd meg . , . - Anrrak jeléül, hogy a tanítás befe|e.
ződőtt. A zász\ó a kolostorkapun azt jelentette, lrog1z
benn híres mester tanít.
7z. Vipasjitl Buddha - A tcirténeirníBuddhát megelőző hat
viiágkorszak hat Buddhája közül a második. (Vö. z. példázat jegyzetét.)
73' Az tjcskös- Ánanda Sákjamuni Buddhának az rnokaöccse r'olt.

N!'int a legtöbb példjzrt, ez scm egi.értet:nű: egyik mai
kommentátor szerint a zjszlórúd negfordítása (vagyis a
zászló ievéteie)azt jcienti, hogy az,,átadás'' befcjcződött vag}_isKasjapa határozottan tudtára adja linandának, hogy
sc:nmi más átadni való ncn is volt, a Tan kcreke már magá.
tóI is forog (az,,átadás'. ésa ,,tanítás''a buddhista terminglógiában ugya\azt jclentik). A másik kommentátor szerint
lgyanez a jelkép arra vonatkozik, hogy Kasjapa ezeunel átadta.{nandának tisztségét.De jelentheti ez a zászlóbevonás
a figyelmeztetéstis önmrgukba fordulásra, a tanítás helyett
a szamádhi választását, s errnyiben már teljesen Csan-je\kép
_ ezt a szerző komm*ntárj: sugailja'

2 -?.
71. xIíng uet,íi. ,. - Egy Csen Huj-ming nevű laikus, íg5'
tudiuk más forrási:ól. A sztiveg ',rangidősnck,' j,:',zí'
de ebben a koiostorban Sen-hsziu volt a rangidős'
75' Hatodik Pátridrka - Í{tj-neng ($E-7ry), a kínai Cs.z;l
,'Déli Iskolájának'' az atyja. Kolostora a déli i(uang:ung tartoirráaybrn, Saocsou mellett volt. Egyike a 1eghlresebb tanítómestereknell;,,szútra-rnagyarázatai''-t
tanítványai gyújtötték egybs ésacliák ki, de kéziralb:r-::
is igln hrrrr.:r te:j:szterték(cgy i15'enkéziratos példán1.tőriznck .r l:l:rgridi iieietkutató Iliéz':i ;iichí.
I'l(l

l.unában, vö. I.iu-cu tan.csing, in: Zavadszkaia:
E ;z ty ety ic sesz kij e pr obIemii z sir;opi szi sz t ar oz)o Ki t aj a'
NÍoszkl.a, Í9?5, 3a4135.). Ebben oivasható önéletrejza is, a balála utáni megbecsültetése is: sztúpáját
csásári felirat tisztelte meg. (The Diamond Sutra and
The Sutra of Hui N'airg. Shambhala-Berkeley' 1969.)
- .\mikor azonba'n a történet lejátszódik, a Hatodik
Pátriárka még csupán bázimulkákat végző, írástudatlla novícius \'olt a koiostorbaa: éppen ekkor adta át
:re{i : patriarkátus jcii.jn1.eit (a csuhát ésa kolduló csé.
szét)az otodik s kűidte Délre tovább tanulni. (A ttirténetr:lies verzióiát l. id. m. Book trvo. 2Í-22.)
i6. Huang.nej - Huang.zsen pÍtriárkát, az Ötridiket, első
kolostorjról, ahcl e Hatodik is tanítvlányul szegődött'
szckís így_is emlÍteai; a Hueng-mej hegy a Jangce fo.
iy.rn kőzelében van (Hupej tlrtományban).
i1 . Fia;al testaérem.. . Az írástudatian novícíus,bár már
a ÉIatodik Pátriárka címénlk várományosa, még nen
tel:'-'siogú tagia e rendnek, ezSrt szólítia így a másii':
no:l;!:rs.

t3. Fe'tl-H.;:iie - Feng-Hsarle Jen-csou (896-97), Lincsl kései utódja. Iriatai koráben konfuciántrs ncvelést
krpott - irrnen )ártasság: a kínai koltészeiben -, majd
egy ;Jasszikus iradíciót 1lóv:tő buddhista kolostorba
1é:)Jlt's csak z5 ér.esliorában került a Csan hivei,L<ozé.
é' Feng-hsztie.hegry.,arnei1''rőlő éskolostora kapta ne.
r.'jt, Loiangu\, l 5irodalorir ún. i(elcti Fővárosának a
t.jzelébenvolt.
7,). ]::,.']J'is lJ e be:;:jJ. . ..Ítt e befe1éfordulás (meditá(pl. tanítás)ellentététis je.
c:u) ésa r.i1ágicle tbrci'uLÍs
l::rir.
8 c . S ' ' : i l i - f e l e ' i t l , ; z . .-. I d é z e rT t t F u , h í r e sk í n a i k ö l i ő
jl.
\7t:-'- ) ; cgy \'crjéi:

A kommentárban a szerző nen: túl sokra értékeli Fenghszüe válaszát. Egész pontosan a versben moudia kt: ''Tarnlt szókkal ha felelsz, f Locsogsz csuÍ,(i,l' , ,'' Azigaziválasz a szavakon ésaz elmélkedésen kívü keresendő - valami
ktizvetlen cselekvésben' gesztusban; az lenne az eszményi -,
süga|mazza.

dhista logika egyik alaptéteie:tagadása a létnek,a nemIétnek' mindkettőnek és mindkettő tagadásának. Itt
csak deklarativ jelentősége van. (Vö.: Stcherbatsky,
id. m., Conze, id. m. kül. zzo skk.)
85. s.zd: taga<lósott_ A ,,száz tagadás'' (kínaiul pai-fej) a
Nirxána sztitrrjban van kifejtve; aszázas szám itt ,,vége
nincs',,,,sok'' jelentésű.
86. sztiz ésnyolc ezernyi nérföldnyire... - Lzaz: végtelenül messzire.

8r. Jang-san - Jang-san Hui-csi (8o7-883' e6'es források
szerjnt a két dátum 8r4-89o). Vej-san Line-jú olt_
853) tanítványa és barátja. A Vej-san-hegy kolostora
Hunan tartományban r'olt.
8z. trIaitréja bódhiszattca - Az eljövendő Buddha (l. a z.
pé|dázat jegyzetét is). Az álmodót azért i.illetik a harmadik helyre' merl az első magáé Buddháé, a második
Maitréjáé - az á|om te|tát azt jelenti, hogy a harmadik
világbuddha.Tang-san lesz. _ Lz álom ug'van természetes, ésbizonyos mértékigtőlúnk független jelenség,de
azért - ha már elmesélik, s a vers erre utai l - ámítás
(vagy épp onámítás).
E3. Nagy Kocsi Tana - A buddhizmus és:iaki ága, az ún.
nialuijdna (kinaiul la.cseng) szó szerinti forditású elnevezés; a név orutan származik, hogy ez tömegvallás szemben az önmegváltó aszkézis-proglammal, am.-lyet az ún. ',Kis Kocsi'' vagy hínajána (más nevén
théraváda: 'öregek tanítása')ág hirdet. Az első kerekei.
Íe,azaz kocsiiára sokan férnek fel; az eredeti Buddhatanitáshoz közelebb á||ó hinajdna viszonl voltaképp
szerzetesi vallás. A mahrijána teriedt el Kínában, Japánban, Koreában, Vietnamban, módosulásokkal (la.
maizmus) Tibetben és Mongóliábani
a hírlqicína ma
csak Indiában (de ott csak szón'ányosan) ésHátsó-Indiában (Burma, Thaiföld, Laosz, főképp pedig Ceylon,
mai nevén Sri Lanka szigetén) él. A Csaz a ntahajrintiba
tartozik, de azon belü1 a sajátosan szerzetesi iriínyzatot
ielenti a köznapisággal kompromisszumot kotő deklaráció ellenére is.
81. tlégyes tételen- A hires negatív tetralemma a bud-

Az egyiknek azért sikerült' mert Spontánul cselekedett, a
másiknak azért nem, mert tetszeni akart a mesternek, vagy
mert láthatólag csak kötelességtudó volt. A,,Nag-.'. Tanító''
víszont azért nem cselekedett mintaszerűen - legalábbis a
bocsátkozott: ezt a Csan
szerző számára -, mert értékitéletbe
elutasítia.

ró8
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26.
87. Fa-jut - Csing-lien Fa-jen (885_958)' másik nevén Fajen Ven-ji, hires mestcr, kolostora a Liang-dinasztia
ekkori fővárosa, Nanking mellett volt.
88. bambuszfüggőny _ Mint. említettem, a csarnok mindig
délre nézett, bejáratát tehát a melegebb vidékeken a
ma is használatos, Ítlgöngyölhető, bambuszfonat függöny védte.

)a

89. Nan-csüan - L. a t4. péidázatjegyzetét.
'szív') szót for.
9o, elme - A kínai hszin (első jelentésben:
dítom itt elmének, más helyen léleknek stb.
.
Nan-csüan hibájára a verses kommentár utal tapintatosan:
arra ti., hogy megpróbálta a szavakkal kifejezhetetlent szar'akba foglalni : - a Tanítás, amit még sosem hirdettek' éppen
ez: nincsen belső világ, nincs tanítás (Buddha)' nincs külső
világ.

)R
9I. LunE-tan - Lvg-tan Csung.hszin (8-9. század). Ezen
a történeten kívül nem sokat tudurrk róia'
9z. Tö-san - L. a r 3. péLdázat jegyzetét. A kommentár hitelesen íria Ie ifiúkori ambícióját: valóban a Ggémdnt
szthtrcihoz írt kommentárokat, még Csengtuban (Szecsuan tartomány székhelye), szrilővárosában. A Tung.
ting-tó mellett volt Licsou városka s a Luag-tan.ko1ostor, flunan tartományban.
- A kifejezéstitt szó szerint fordítom - a
93. ,,s:ív-erősírőr,,
ktnai tien.hs:iz ('sütemény') szó errnivalót ielent (tebát
nem szeszes italt' mint a mi szóhasznáiatunkban). Az
játöregasszony éppa szónak ezzel a kétértelműségével

szik: a szútra szóhasználatát inkább ,,elme'' vagy ',lélr.k'' ii:!entésseiadhatnánk vissza.
91. Arcrit lrissan .. . - A vers-kommentár Tö-san ésLungtan első találkozására céloz itt, amikor Tö-san kissé
'zátony'
,
fölénycsen jelentette kí (Luttg : sárkály, , tan..
- € z a neve a Jangce folyó egyik híres természeti alakuhíre nagy, de én itt se
latának): ,,A 'Sdr(ecitl},-zritot,'y,
stirkrittjlt, se ldto|I:lt nem ldtole!'' A beszélgetésután
azonban Lung-tan hívévészegődöit.

29.
95. Hatodik Ptitritirka _ L. a z3. péIdázatjegyzetét.
A szerző a Hatodik Pátriárkána]<sem ad igazat, mert aZ nem
utasítottael a ,,szájalást'' - a kimondhatatlant uem lehet
kimondani.

?o'
96. Ta-mej - Ta-mej Fa-csang (75z_83il' Ma-cu tanítványa.Eza történel megviiágosodását mondia el. Később
remeteként é1t,életevégénisn:ét tanított.

97. Ma.cu _ Ma-cu Tao.jí (7o9.788), a kínai Csan talán
leghíresebb mestere: a gesztusok (ütés,orrcsavarás, kiá1tás stb.) használata a tanítványok,,fölébresztésére''vo1taképp tiíleered. A,Nefrit Szirtistöbb
történetét őrzi

A szerző kom mentárián*
az abszolút radiká""lt.,t",itása
lis monrzmus |egyében fogalmazódik
meg: eszerint a mindcnség tökéletesen egységes- egységeépp az üresség.Eb.
ben :rz értelemben arrnak sincs értelme, hogy Bud.J'hát ésaz
elmét (e szívet, az én|) megkülönböztessük. (Vö.: Conze,
i d . m . r 9 _ ;s k k . )

51,

98. Csac-csou - L. az t. pé|dázatjegyzetét.
99. I./u:a'i-hegy - Az ,,tt Torotty,, (öt csúcsa után) hegy
Sanlrszí tartományban van' a kínai buddlristák szent
hegye.
- A Vutaj-hegy Északon volt., a Nagy Fal kőtoo. s-ítr,Íi:alt
ztléber, s ott már gyakoriak voltak a sátorlakó nomá'l;,1.

Az orcg;rsszony e Vutai.hegyre - ahol számos kolostor működótt, s inűktjdik még ma is - vezető út mellett volt teaárus, nrponta kapott ilyen kérdéseketvándor szerzetesektő1.
Isrnerte rrrár kifejezéseiket, szólamaikat. Nem ismerte fel a
,,rablót'': Csao-csout, cle ez nem is hibá|a. Eltenben hibája
Cs.to. cs,lunak, hogy r'.rtinszerúen cselckedet t (szolgai módon m-.gl:rnj;clte a i<érdési),
s ezze| igazolta az öregasszony
fiti.411, sz'rl..tít:az utánzás a Csattban mcgvetett cliárás.
Pedig ',elégokosnak bizonyuit a hadjáratban'': a szituáció
iciidézésee C:att alaprnódszere.

35.
tot. Ánanda - L. a zz.példázat jegyzetét.
toz. A teliaér.. . - Kínai közmonÜás.

Azigazivétség az lenne, ha valaki a szerzőnek a kom*entár.
ban megfogalmazott kérdéséremegkísérelne szavakkal válaszolni !

33.
ro3. Ma-cu - L. a 3o. pé|dázat jegyzetét.

A vers voltaképp ugyanaz' m,l,. u.,.,-",, Viselt colgaí cím.ii
részbenolvasható két sor (85. fejezet), csak itt a szerző kissé
átalakította (a sorpár mindegyikéből hiányzik az ottani két
kulcsszó: a kard és a vers.)

34.
to4. Nan-csüan _ L. a t4. példázat jegyzetét'.
lo5. biilcsesség_ A buddhista filozófia egyik kulcsÍbga|ma ez
(pradzsnyá), az önmegváltáshoz vezető út végső,ötöcik
fázisa.' a világtörvény belátása vagy felismerése. A kínai buddhista szövegekben éppen az út (tao) kifeiezéssel vagy megszemélyesítve,áolcs erzóernck (sengzsen) fordítják.

A kommentár szerint nincs sok kciszönet abban, hogy Nancsűan kimondia a ki nem mondhatót; ugyanis ez is a végső
- csak megélhető - igazságok közé tartozik. A vers földi
tájképre vonja figyelmtirrket _ épp azért, hogy a metafizikaitól visszatereljen a hétköznapi világba.
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to6. Csien-nü - Egy Tang-kori mese - sokszor jelképesen
emlegetett - alakia. Amikor gyermekkorában eljegyzett ésazóta megszeretett vőlegénye (unokabátyja) érte
jott' hogy feleségül vegye, máshoz akarták adni. A vőIegény búsan távozott, de Csien-nü ekkor kettéváli:
teste ott maradt szülei házában, leike azonban vőlegé.
nye utáD ment. Testet is öltött, egybekeltek, s gyerme.
ket szült neki. Később, amikor fölkercslél( a csaiádot. a
két Csien-nü újra egyesült.
to7. Vu-ctt _ tr/u-cu Fa-jen (f rro4), híres C.saz-mester.
Nevét arról a kolostorról kapta, amelyben az ttc;aii<
Pátriárka működött,
s akinek rangjával később a hegyet ésa kolostort is emlegették(Vu-cu-hegy-eredetileg.Huang-mej-hegy' lásd a z3. példázat iegyzeté).

A kínai buddhizmus lélekvríndorlásonkissé mást ért, mint
a klasszikus indiai buddhizmus: a taoizmus felfogásával
színeződve ebben a felfogásban a lélek inkább kísértetként
bolyong úiiászűletéseikozött (a rókatündér is ilyen kísérret).

36.
to8. Vu-cu - L.a 35. pé|dázatjegyzetét.
to9. erbtyes etnber _ Akifejezés ( ta.tao-esezl a konfuciánus
erények birtokosát, bolcsét jelöIi a kínaiban; itt valószínűleg a buddhista tökéletességbirtokosa.

37.
tto. Csao-csou - L. az r. péidázat jegyzctét.
t t t. Bódhidhnrma - Az e|ső, Indiából bevándorolt pátriárka
(54. század). Az idejöveteiére vonatkozó kérdésvoltaképp a buddhizmus értelmét, lényegét feszegeti mint minden' a végső lényegre vonatkozó kérdés, a
Csa;l szerint ez is hiábavaló.
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38.

40.

ÍI'2, Vu-cu - L. a 35. pé|dázat jegyzetét.
tt3. négy kötelesség - Szeretni a szülőket' a hazát' minden
élőlényt és a tanítókat.
tt4. Htirom Szféra- A,vágyakvilága (Pokol' ,,éhes''kisértetek, állatok, gonosz démonok és emberek - vö. iétezés
Ínatvil'ágz,az r. példázat jegyzeteiközt)' azalakok ülága
ésaz alaknélktiliségvilága (l. még a Lin-csi 36. jegj'zetét: Hármas Világ).

' a japánok szerinl a pélrla
A mai értelmezésekitt i.
"rte]ot
eredetét (és értelmét) egy hínajána szútrában keil keresni'
amely az ablakon benéző elefántról szól; Liebenthal viszont
a szamszárából a Nirvánába való átiutás dilemmáját lália
benne (azt ti., hogy úgy iussunk át ,,oda'', hogy ne veszitsük
el éntin}et). Nekem az utóbbi értelmezés meggyőzőbb.

39.
I.Í5.Jün-men - L. a r5. pé|dázat jegyzetéÍ'.
116, Fényeknek csöndje... - Csang.csuo verse Buidba 1ó_
nyéről szól, folytatása :
S egyesülnek mínd egy nagy csalddbarl
Halanúik, bijlcsek ésszellemek.
t't7. csang-cnto - Zbang,;,az ügyetlen'' (9. sázad,', laikus
hívő, írástudó, hsziu-caj, az első tudomáoyos fokozat
birtokosa a hivatalokhoz sziikséges államvizsgák hierarchiájában. Versét Sí-srrang Csing-csu (f886,l tanítványaként, megvilágosodásakor írta.
trl. Sze.hszin - Huang-lung Sze-fuzin (r r. sázad r.égén
működött), a szetző talán személyesen ismerle'

A Csattírásellenesmagatartás] jelenik meg itt: zz.:éézget,és
semmit sem ér, csak a saját erőfeszítésselelért élmény.Egy
vers, bármily szépéseszmei legyen is, csak ,,csalétek'', hog1.
,,ellocsogjuk,',,,elfecsegj'J:k'' üdvösségünket.
-f a/ 1t

trg. Kuj-san - Máskepp Vej-san Ling-jü, a Ta-kuj-sankolostor apátja volt (77r-853), híres mester' a Vej-jarrg
(vej-hegyi és j:ng-hegyi) irányzat egyik megalapozója.
(A Vej-hegy Hunan taf tományban, a Jang-hegy Csiang.
hsziban van.)
tzo. Paj-csang - L, a z. példázat jegyzetét.
tzt. ctiz;eknek..' - A kínai szó (mu-tu) jelentésenem ismert;
a cöuek fordítás a japán korrrmentárok tradíciója.
I22. egy éai gytÍ,szra. . . - A konfuciánus szokások szerint a
legközelebbi rokonoknak egy évi gyász jfut.
tz3. gyolcsot - Azaz: a kónnyű turbánszerű feikendőt.

4r.
tz4. Bódhídharn,a - L. a 37. pé|dázatiegyzetét.Miutrín Vu
császárnál tiszteletéttette (l. a Nefrit Szirt l. példázatát), elvonult Lojang, a második főváros mellé a Szunghegyre, és kilenc esztendeig a falnak fordulva elméIkedett; ekkor történt az eset.
tz5' Mdsodile Pótricirka _ Huj-ko (c8l-sg);
az itt leírt tör.
téneteta Csatt-ttadiciő valóságosan megtörténtnek minősiti,, azza| együtt, hogy a Második úgy tudta meste.
rének megn'yerni a hallgatag és zárkózott ,,fa|nézőt'',,
hogy levágta a fél karját, s azt nÉitotta eléje.
tz6. Hulldmokat keltett. . . - A,,fogat|an,, (azaz: öreg) barbár (azaz: indus) valóban úiat és szokatlant hozott a
kínai buddhizmus nyugalmas légkörébe.
tz7. hat gyökerében . . . - Hat érzékében(vo. Lil-csi Úttntttztdsok tt. jegyzetével); az eredeti buddhista felfogás
szerinti hat érzék(ésérzékmező) a következő: szem7látvánn fül/hang, otrf szag, nyelvliz' test/tapintás, én.
tudat/éntárgy.
tz8. Szan-langnah jó . .. Szan-lang (,,harmadik legény'')
harmadszúIött fiúknak adott becenév; japán kommentárok szerint I{szüan-sa Si-pej (835-9o8) csúfnevevolt,
mert méga pénzekenlátható négy írásjegyetscm ismerte (írástudatlanhalászból Iett C san-szerzetesés.mester).
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42.
I.29, Mandzsusrí bódhiszattI)a - ,'A báios szépségű'',egyike
a legtöbbet emlegetett és ábrázolt bódhiszattváknak.
A bolcsességmegtestesitőie, de nincs olyan pártfogói
feladata, ami Maitréjrítroz vaw Avalókitésvarához hasonlóan népszerÍívétenné'
t3o. Brahmi - A hindu mithológia teremtő istene.
t3t. szamtidhi _ ltt az elméIkedésnekmár egy révülettéfokozott változatáról van szó.
bódhiszattxa _ I(ínai nevén
4z. Dzstiliniprabhakumdra
Vang-ming, kevésséismert, ritkán emlírett, s a tökély.
nek még csak alsó fokán áiló bódhiszattva.
t33. Hsziao-hsziao _ Legendás hírű énekesnő Harrg-csou
városában, akit Po Csü-ji kőltő (77z-846) is megénekelt.
t31. ViltÍgkígyó - Az indiai mítoszvilág kígyó alakban élő
félistenei a nágák, királyuk a Sésanága, az ő hátán elmélkedik Visnu isten. Átvitt értelemben tehát a leg.
mélyebb szamádhi ez.

a buddhista jelentés is: ha valaki megkísérel válaszolni a
kérdésre,óhatatlanul dualista álproblémákba vész- a spon.
tán cselekvéshel-veit' ami a Csan vezérÍbnala.

44.
t37. Pa-csiao - ''A barrán-hegyi'', koreai származású szerzetes r'olt' a 9-Io. században működött. Telies neve
Pa-csiao Huj-csing.
górcsösbct - Avr1ndorló szerzetesek mindig lrordtak ma.
gukkai botot. Ez a Csazban jelképpéis vált: a bot volt a
,,kalauza'' a vándornak. Itt azonban általánosabb ielkép: a tárgyaklroz, a külvilághoz köiődést - ami a hiány
tudatában árulkodó leginkább - jelenti. Azaz: ha az
kóti le az elmédet, hogy nincs valamid, akkor maid elvesszÍi]<
tőied ezt a foglalatosságot . . . A szerző is erről
péidílózgat kommentárjában: a,,nincs'' hasznáról.

4\.

43.
Feng|35. sou-san _ Sou-san Hszing.nien (9zój93)'
hszüe tanítványa (l. a z4. péIdázat jegyzetét); ragad'recitálni', ho :,|ótusz,),
ványneve Nien-ho vo|t (nien..
mert szerette idézni a Lótusz-szútrdt.
t36' bonbusz-dÉ- A kínai szó (csu-pi) második tagjának je.
lentése nem egyértelmű. A Csaz-tradíciók szerint ez
rituális tárgy volt, két bambuszdarab V alakban összekötve, s ezt tartotta tanításkor vagy új tanítvány fogadásakor kezében a mester.

A modern kommentárok nem veszik észre itt a klasszikus
kínai bölcselet inspirációját, az ún. ,,szofisták'' (i' e. +-:'
század) paradoxonjainak hatását (|.: Kínai Jilozófia, Tkot,
II. kotet: Kung-szun Lung-ci, I35-I55., ford. Tőkei Ferenc). De természetesen bozzáiáru| a szofista paradoxonhoz
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r38. Fa-.ien - L. a 35. pétdázat jegyzetét.
t39. násik - A buddhizmus szerint az azonosság és a kü.
lonbség egymást kölcsrjn()sen feltételezők, különösen
az énben van ez igy (én éséntudat). A verses kommen.
tár határozottan a befeléfordulásra ösztönöz.

46.
l4o. Si-ruattg _ Si-stnng Csu-jüan (986-ro39)' híres Csanmester, kolostora Hunan tartomány székvárosa,Csang.
sa rrlellett volt.
Í.4. Eg, régi. . . - Cslng.sa Csing-cen mesterről van szó
(8oo ktirül)' aki Paj-csang (i' az.példázatjegyzetét) tanítr.ánya voit.
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r42, Tou.suaj _ Tou-suaj Cung-,iüe (to44-to9t)' Csattmester.
I43. ''hdro,n saron.tpó',- A három kérdés (kuan.) l Csatthagy-ományban Tou-suaj egyik mestcr ének, Íi tta,:,q
;lt
lung Huj-nalnak (rooz.ro69) a nevéhez fűződik'
azonban egy amazétói különböző kérdéssorhangzik ei.
Az önmaguak természetének(hszing) fcilie!ésea Csai:buddhizmus legfontosabb tételeinek egy-ike az r;lkialr'irsr
szem
A
szerepe.
diai truddhizmusban nincs
a szamádhira vonatkozik s a végső, az igazi ( csen1 a|akban való úiiászületésre. A ,,négy elem feloiclódisa''
viszont a halált jelenti, az indiai felfogás szerint czellből (föld' viz' tuz' szél)áll az emberi lény.

48.
l44. Csien.feng - Jüe-csou Csien-feng (9. század) Tut;g-satl
Liang-csie (l. a ro. péIdázatjegyzetét)taJlítványa volt.
I45. ,,A tíz t'ittÍgttij.. . - Idézet egy szútrából.
t46. Jün-men L. a 15. példázat jegyzetét.
717. Indra - Az indiai mithológiában az egek birodalmÍnak
az uralkodója, az istenek királya.
t48. Keleti-tenger pontya - Kínai mithológiai lény; ha cIérkezik az ideie, sárkrínnyá változva folrepul az égbc-,
ésfelhőszakadással önti el a fóldet.
t

A gesztusok és a metaforák a megvilágosodást ielentik' il'''oletve az ahhoz vezető utat (Csien-feng levegőbe búzott
nala a sza.gtszáraésa Nirvána batárát ielzi).

A sZERzŐ UTószAvA
|4g. Hszüan-sa - Hszüan-sa Cung-ji (8g:-go8), másik nevén Si-pej.
l5o. Paj-jütz - Paj-jün Sou.tuan (roz5-|o.72).
r5t. Jang-csi - Jang-csi Fang-huj (992-ro491'
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