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Igazi eMUMket a vilagt61 fuggo szeme-
lyes-eM biliMcseitol megszabaditaMi - ez
a cel, es az ut, amelyeM e? a celkituzes
megval6sithat6 a zeM. Nem aMalizal6, ko-
vetkezteto gOMdolkodas, Mem dogmatikus
hit vagy spekulativ metafizika, haMem a
tapasztalas es a gyakorlas a zeM osve-
J1ye•.

A zeJ1-Szovegek Mem elmeleteket, haMem
impulzusokat es tapasztalasokat ismertet-
J1ek. Nem iJ1telligeMciaMkra, haMem belso
keszseguJ1kre es elettapasztalatuMkra apel-
IdlJ1ak. Csak ha keresokkeJ1t forduluMk a
szovegek fele, J1yilatkozik meg szamuJ1kra
leJ1yeguk. A leMyeg az elmeleti erdeklodes-
sel J1em kozelitheto meg. Az "osveJ1y" a zeM
ertelmebeM a gyakorlati ut, miJ1t exercitium
ad iJ1tegrum.

Bevezetesul es peldakeMt ket szemelyes
tapasztalatasomat ismertetem.
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A TULFESZITETT IJ litjuk a gyakorlat lenyeget~ annal erdek-
feszitobbe valik a feladat; hiszen nem a
talalat az erdekes - a belso magatartas-
rol van szo~ a belso osvenyen valo elore-
haladasrol h

Folkeszultemi a mester mellettem allt.
A szabalyoknak megfeleloen meghajtom magam,
eloszor a mester elott, majd balrafordulva
a celtabla iranyaba. Ezutan nyugodtan el-
vegzem az elso mozdu~atokat~ Lassu ~o~ya-
matossaggal kell egYlk mozdulat a ~~slkat
kovesse. Bal terdemre helyezem az IJat,
majd folemelem a jobb terdemhez tamasztott
ket nyil egyiket~ A nyilat a hurra hel~ezem,
balkezem az ijat tartja szorosan, mag Jobbom-
mal mikozben teljesen kilegzek, megemelem
es ~zutan, lassu belegzes kozben, az ijat fo-
kozatos emeles kozepette megfeszitem. utobbi
a lenyeges mozdulatsor, amely oly csondben
es folyamatosan kell vegbemenjen, mint aho-
gyan a hold emelkedik magasba a~.esti egbo~-
tozaton. Meg nem ertem el az elolrt magassa-
got amikor is a megfeszitett ij hurjan nyug-va ~yil fulet es arcot eri~t, a~iko: m~sterem
megalljt parancsol. Meglepodve es klsse bosz-
szakondva eresztem el az ijat a legnagyobb
osszpontositottsag pillanataban. A mester el-
veszi az ijamat, a hurt egy hurkolassal meg-
roviditi3 majd mosolyogva visszaadva fegyve-
rem.

Egy forro nyari napon tortent Tokyoban,
hogy ijaszmesteremre~ Kenran Umejire vara-
koztam. Heteken at egyedul gyakoroltam es
alig vartam3 hogy mesterem elott bizonyit-
hassam a foladat elvegzeset.

Egy japan mUveszet elsajatitasa - le-
gyen az ijasazt, vivas, viragrendezes, fes-
tes~ iras vagy teaszertartas - kulonleges
feladatok ele allitja a nyugati tanitvanyt.
Aki peldaul az ijaszat eseteben azt hiszi,
hogy annak lenyege a celtabla eltalalasa,
az teved. Mi mas volna azonban a lenyeg?
Nos - eppen efelol kaptam ma ujabb lecket.

A mester pontosan megerkezett; egy cse-
sze tea mellett rovid beszelgetest folytat-
tunk es azutan kimentunk a kertbe ahol a cel-
tabla all t ,

Ez a celtabla volt kulonben az elso meg-
lepetes~ amellyel tanulmanyaim kezdeten ta-
lalkoztam. Nyolcvan centimeter atmeroju szal-
makoteget kepzeljunk el, amely faallvanyon
nyert elhelyezest, hozzavetoleg szemmagas-
sagban. Elkepzelheto meglepetesem, amikor
meghallottam~ hogya tanitvany harom even at
ezt kell eltalalja, megpedig harom meter ta-
volsagbol! Hdrom esztendon keresztul, harom
meter tavolsagbol egy nyolcvan centimeter at-
meroju szalmakotegre loni? Nem lesz ez kisse
unalmas? Ellenkezoleg! Minel inkabb megkoze-

-"Kerem kiserelje meg ujra" - szol, es
en szot fogadok. A leirt mozdulatsorozat is-
metlodik, de amikor az ij megfeszitese kovet-
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keznek vege tudomanyomnak. Az ij hurja ket-
szeresen all ellen es er6m nem elegend6.
Karjaim reszketnek es a nehezen megvalositctt
szabalyos forma fonntartasa lehetetlen. Mes-
terem mosolyog; ketsegbeesetten tovabb ki-
serletezeml de igyekezetem karbavesz.

valoszinuleg bosszusag tukroz6dhetett
arcomon, mert mesterem megkerdezte: "Miert
bosszankodik?"

- "Miert? Meg kerdi? Heteken at gyako-
roltamJ es a dont6 pillanatban megallit, mi-
el6tt meg 16ttem volna!"

A mester ujra nevetettl majd komolyra
valva igy szo lt , "Mit kivan tulajdonkeppen?
Hogy a for mat megvalositottal ami az
elmult hetek feladata voltl azt mar abban
a percben felismertem amikor nekem ajtot
nyitott. De igy van: ha az ember lenyenek,
eletenekl tudasanakJ muvenek kel16 formajat,
amiert talan igen sokaig kuzdottl elerte,
ugy csak e 9 y baj erheti: hogy ugyanis
sorsa arra karhoztatjal hogy az elertnel
a I I v a maradjon! Ha azonban sorsa ke-
gyesl ugy az elertetl miel6tt meg merevve
valnal kiuti kezeb61. A gyakorlas folyaman
ez a mester feladata. Mert mi a lenyeg? Sem-
miesetre sem a talalat! Az ijaszatban es maS
muveszetekben sem az a lenyeg, ami kifele
megvalosull hanem az ami kivulr61 jut az em-
berbeJ Es mi veszelyezteti leginkabb az em-
ber bels6 fejl6deset? Az elertnel valo
m e 9 a I I a pod as! vegnelkuli t a -
k e let e sed e s a eel!
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Mesterem hangja komoly volt es en meger-
tettem: a zen ijaszata nem szorakoztato sport,
hanem eletiskola, vagy modern szoval elve:
existencialis praxis.

Kezdetben termeszetesen a kuls6 techni-
ka megtanulasarol van SZOI de ha vegre el-
erkezett a kuls6 forma, akkor kezd6dik a
tulajdonkeppeni feladat: onmagunk faradha-
tatlan nevelese! A tobbi mUveszet mellett,
az ijaszat celja is aZI hogy melyre hatol-
junk onmagunkba.

A tanitvany magatartasa igazolja, hogy
mennyire vcilt transzparensse kis vilaga,
hogy mennyire kepes megnyilni egy nagyobb
es teljesebb let valosaga szamara.

A TOKELETES KOR

Kyotoban tortent 1941-ben. Egy japan ba-
ratom lehet6ve tette szamomral hogy a Myos-
hinji hires zen-kolostor apatjav~l, Hay~s:
hi mesterrel talalkozhassam. 1apanban dLVLk
az ajandekozas szep szokas~~ a,vendeg el~6.
latogatasa alkalmaval mega]an~ekozza ~ hazL-
gazdat es hasonlokeppen nem tavozhat ures
kezekkel a vendeg sem a vendeglato hazab~l.
De a legertekesebb ajandeknak olyas~alamL,
szamit amit az ajandekozo sajatkezuleg ke-
szitett.. Hayashi me st er tehat, aatiko",:«ev
tanulsagos beszelgetes utan a bucsu Lde]e
elerkezettJ igy szolt: "Ajandekozn~ sz~rt;:tn~k
Onnek valamit, kepet festek megemlekezesul.
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Ket fiatal szerzetes elohozta a szukse-
g~s ~olgoka~. Egy voros terito kerult ala-
t~tkent.a fllccel boritott padozatra es er-
:01 borlto~t~k egy kb; 60 centimeter magas
e~ 20 c:ntlmeter szeles, leheletvekonysagu
rlzs~aplro~t. Hogy a papiros csuszasat meg-
akadalyozzak, annak szelere olomnehezeket
~elyeztek. Ezutan ecsetet es tust nyujtottak
at a mesternek, de a tus nem nem volt folye-
k~ny~ hanem kemeny tomb, amely csak durva
koe~enybe~ ~alo ~ossza~ dorzsoles es vizzel
valo vegyltes utan vallk hasznalhatova.

K~rql~e~yes nyugalommal, mintha ki tudja
l1!~nnYl..ldo a~lna rendelkezesre, az apat sa-
~atkezuleg latott hozza a tus elkeszitese-

~z~ lde-~da, jobbra-balra mozgott keze, mig
vegu~ a V1Z kello mennyisegben telitodott.
c~odql~oztam, ,hogy a mes~~r e munkat onmaga
V~gZl es megkerdeztem, mlert nem bizza azt
masra.

A,va~a~z igf!,njellem~o volt: "A tus qon.-
dos keszltese kozben, amlkor a kez csonde-
sen vegzi kimert mozdulatait az ember toke-
le~esen m~gnyugszik. Minden ~sondesse valik
- es csuea~ a mozdulatlan csondessegben al-
kothat tokeletesen a sziv."

veg~e is ~inden keszen allt. Hayashi mes-
te~ a foldon ult, azaz egyenes tartasban sar-
kalra helyezte testsulyat; vallai lazan hul-
l~ttak ~la, homloka szinte vilagitott. A test
kozpont]a megtelt ama eleven feszultseggeI,

amely az alkotas elofeltetele• A meste: uta-
nozhatatlan nyugalommal, de egyben hataro-
zott anbizalommal ragadta meg az ecs:tet.
Egy pillanatig reve~egen nyugod~tt pl11an-
tasa a papirosra, mlntha arra var~a, ~ogy
a bensojeben szuleto kep kialakulJon es
felszinre torjon. vilagosan latszott~ ho~y
ment ama gondtol, hogy esetleg nem Slke~ul-
het de ment a gogtol is, hogy okvetlenul
sik~rulnie kell. Es ennek megfeleloen tor-
tent minden.

Hatarozott vonalak nyoman bontakozott
ki Kwannon kepe. Eloszor a finom arc, majd
a lengo ruhazat es a sziromlevelek, amelye-
ken a vegtelen Irgalom megszeme1yesitoje
ult Ezutan kavetkezett ama pillanat, mely-
nek·kedveert mindezt elmeselem: a glotia,
a takeletes kar festesere kerUlt sor. Mind-
annyian, akik jelen ~oltunk, ,vi~szaf~jtot-
tuk lelegzetunket, ml~el a ketsegektol,m~nt
takeletes cselekves mlndenkor megragado el-
meny. Tudnunk kell, hogy a.leheletvekon~sa-
gu papiroson az ecset legklsebb megakadasa
foltot okoz es mindent elront. A mester azon-
ban minden meggondolas nelkul martotta az
ecsetet a tusba es mintha semmisegrol volna
szo, jatszi konnyedseggel irta az istenseg
feje kore a tak~letes k~rt._Fel~dhet~tlen
pillanat volt. Es ezt kovetoen unnepelyes
csand taltatte be a helyiseget.

Midon Hayashi mester atnyujtotta a kepet,
azt megkoszanve ily kerdessel fordultam hoz-
zri : "Hogyan va Ihat va laki me s t e r re r " Gyenged
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moso~y kis~rt~ valaszat: "A dolog igen egy-
szeru: a bennunk lakoz6 mesternek kell sza-
bad utat engedni."

A GYAKORLAT LENYEGE: SATORl

A gyakorlas~ amelynek ~rtelme a tok~le-
~es:d~s, ,ama UTON tort~nik, amely a belsa
~tv~lt~zashoz vezet. A gyakorlas, amely tel-
]esLtmenyeket c~loz~ a tok~letes tudasban
c~u~sosodik ~i. De a gyakorlas, amelynek
cella a megtLsztulas ~s atvaltozas soha
nem ~rhet v~get. Az igazi alkotas ~lafelt~-
~el~ ~~ ~ret~s~g. viszont az igazi ~retts~g
~elo1~]e a,vLlagba~ ~a16 b~tor helytallas.
E~ ~zert barmely muveszet erdek~ben v~gzett
tokeletes gyakorlas belsa megtisztulashoz
~s ~retts~ghez vezethet. A zen szellem~ben
",:~gzet~"gyakorlasnak" ez az ~rtelme. Az
Llyen :r~elemb~n v~~z~tt gyakorlas mindent
~ b~lso erettseg eleres~nek szolgalataba
~llLt. 19y ennek szolgalataban allnak asidak
ota a t~vesen "sportnak" tekintett kUzdel-
mek is, ~int a dardavivas, kardvivas ~s ija-
szat. (Vo.: Eugen Herrigel: Zen und die Kunst
d~s ~ogen~ch ie~sens. Magyarul Ven. Dr. He-
tenYL Erno fordLtasaban.)

. Az ~re~ts~g.bizo~y~t~ka az eredm~ny. Es
mLly eredmeny bLzonYLt]a az emberi ~retts~-
get? Az atvaltozott ember. De mit ~rtUnk
a~va~t~za~ alat~? Az atvaltozas a vilagt61
f~g~o entol v~10 s~abadulas, bensa l~nyegi-
segunknek az LstenL l~ttel va16 egyesUl~se.
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A zen ~rtelm~ben az ember belsa l~nye-
ge a Buddha-term~szet. Alapjaban v~ve min-
den ember Buddha, de az ember tudata a Budd-
ha-term~szetet~ mivel latszat-~nj~vel azono-
sitja magat, nem ismeri fel.

A belsa l~nyeg nem jambor hit ta:gy~ ~s
m~lys~ges folismer~sben tapasztalhato. Es
~ppen eme tapaszta~as a zen c~!j~ ••E_l~~ye-
gis~gre va16 ~bredes, amelyet OSL ~d~k,ota
megvilagosodasnak nevezne~, az emberL,elet
donta esem~~ye •.A szem~lyLs~g megh~l ~s az
uj en megszuletLk. A zenbe e nagy elmeny
neve SATORI.

A nagy tapasztalas soran az ember a ~e-
tet a vilag "vilag£eletti vaI6sagak~nt" LZ-
leli. De nem jutott valahova a vil~g mog~,
fole vogy ala, hanem azt tapasztalJa, hogy
a meg ~s a vilag valtak "nagyobb ~s tok~le-
tesebb lett~",

ES a zen, barmit is mond, tanit, harmit
is tagad vagy allit, barmiral is hallgat,
barmit is gyakorol - a nagy tapaszta~as, a
satori fele k~sziti az utat, a satorLban
idazik, a satorit bizonyiqa.
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A ZEN-SZOVEGEK
Tora Sasamoto:

A zen-szovegekben egeszen kozvetlen mo-
don valik a LET szova. De nem ama IetroI
van szo~ amelyet altalaban elunk, hanem ar-
roI a IetroI~ amellyeI tulajdonkeppen azo-
nosak vagyunk es amelyet elnunk kellene.
Ez az oka annak, hogy minden zen-mondat
mast jelent~ mint amit eIso pillanatban ki-
oIvashatunk belole. Minden kijelentes ha-
s~n~at. ~e a jO,szemmeI es jo fulleI birofoIlsmerl a valo ertelmet.

Aki szamara csak az a valosag, amit er-
z6kei kozvetitenek, es aki szamara csak az
az igazsag amit hivatalos ertekitelet szen-
tesit - a zen szovegei erthetetlenek marad-
nak.

A KUZDELEM ]OGA

A zen-szovegeket nem Iehet a szo kozon-
seges ertelmeben "megerteni" - azok az
elevenunkbe furodo tuskehez hasonloan aI-
Iandoan arra osztokelnek, hogy a beIso at-
valtoztatasahoz vezeto osvenyen elorehalad-
junk.

Az ifju dardavivok, Gen-no-ju Yamawki
tanitvanyai a gyakorlas szuneteben egy tar-
suk, Iori yagisawa esetet targyaltak.

"A mester ismet elutasitotta."
"Kulonos, hiszen oIy nagyra tartjaJ"
"Megha kozulunk kerte volna valaki er-

re - de lorit visszautasitani •••• "
" Hiszen yagisawa a Iegkivalobb darda-

vivo Yedoban."
"Azt beszelik, hogy mas iskolak meste-

reit biztosan gyozi Ie!"
"lgen, Yogisawa a Iegkivalobb nemcsak

napjainkban, de a legjobb amiota iskolank
fennaI1.

"Tehat az elso tobb mint ezer tanitvany
kozott."

"Nem tudom - hozzavetoleg tiz evvel ez-
elott volt meg egy hozza hasonlo. Ugy volt,
hogy a mester at lepteti orokebe."

"Egy napon azonban eltavozott es soha
nem tert vissza. Ugy hirlik~ hogy kolos~
torba vonult."
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Ekkor lepett Lori Yagisawa a terembe.
A gyakorlas folhevitette; homlokan izzad-
sag gyongyozott. Szep fiatal ember volt:
szeme vilagitott es arcvonasai hatarozott-
sagr61 tanuskodtak.

Az ifju tisztelettel kozeledett a
nain ula mester fele. Yagisawa terdet
va koszontotte a hetven esztendas de
eras ferfit es halkan megsz6lalt:'

par-
hajt-
elet-

"Hiszek neked lori, de mindez nem olyan
egyszeru, kivaltkeppen ha az ember meg fi-
atal."

"Bocsass meg mester, ha ellentmondok,
de en tanitasodat a szivembe zartam: nap
mint ejjel aszerint elek."

va16ban, Lori magatartasa olyan volt,
hogy senki nem emelhetett volna ellene ki-
io qas t ,

.•,ori •••• en nem ketelkedem aszinte to-
rekvesedben; va16ban rendkivuli az igyeke-
zeted ••••• "

"T L't "ena ••••

"Mester ••••• "
Az "ezustszakaHu bre q" meleg pillantas-

sal fordult tanitvanya fele:
"Nos 1 ori? 1 smet a kuzde lem •••• t "

. "lgen mester. Es bocsass meg nekem ha
ulra ezzel zaklatlak. De megegyszer, meg-
egyszer utoljara kerni szeretnem: vivj meg
velem"

"ugyan lori, hiszen mar oly sokszor mond-
tam neked: ne unszolj ennyire!"

A nyari gyakorlatok kezdete 6ta ez volt
az otodik alkalom, hogy Lori mesteret pdr-
harcra akarta rabirni. De Gen-no-ju minden
esetben visszautasitotta, bar minden masban
szivesen engedett kedves ~nitvanya keresenek.

"lori, egy samurai nem csupdn a vivas, de
onmaga mestere is kell legyen!"

"Tudom mester - tokeletesen magameva tet-
tem ezt a tanitast."

"Hidd el, hogy konnya legyazni
kat, akik a hegyekben megtamadnak,
nehez onmagunk legyozese."

" Nem ertelek ••••• "

a rab16-
de igen

"Ne legy oly turelmetlen lorii ma meg
nem erkezett el az ideje, varnod kell meg."

Lori azonban bizonyos volt abban, hogy
egy napon reszesalhet ama kegyben, hogy
mesterevel megvivhat. Ezert megegyszer pr6-
balkozott.

"Mester talan tullepem a hatart, de meg-
is arra kerlek, ne utasits el, ha mostujra
kerlek ••••• "
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Gen-no-ju aterezte tanitvanya ketsegbe-
esett '31szantsagat; lehunyta s zeme i t , ami
komoly pillanatokban szokasa volt. lori
visszafojtotta lelegzetet.

Gen-no-ju hosszas gondolkodas utan ismet
feltekintett es halkan igy sz61t:

"Ha mindenkeppen a k a rod ugy tel-
jesiteni fogom keresedet ••••• "

"Koszonom mester •••• " - fakadt ki boldo-
gan lori.

De Gen-no-ju csaknem unnepelyesen foly-
tatta:

"De e15bb ••••• "
"l gen ••• ? - es lori sz ivve r ese mega 11 t ,

"lgen~ e15bb valaki massal kell megvivjal."

lori arcat vorosre festette az indulat: "va-
laki massal? Es ki legyen az?"

" TessinJ' a szerzetes lesz az ellenfeled.
Tahara-machi Asakusa Genkuji-tet.lplomaban ta-
lalhatod meg."

lori mar het eve volt Gen-no-ju tanitva-
nya.1 de Tessin revet meg soha nem hallotta
emliteni.

"Tessin a Genjuki-templomb61?"
"lgen~ ha 5t legy5ztedJ' ugy en is kesz

vagyok veled megvivni."
" Koszonom mester, ez nekem eleg •••• De

milyen ember ez a Tessin?"
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"Mit is mondhatnek r6la, de egyre fi-
gyelmeztetlek: legy nagyon 6vatos. Ez a
Tessin nem konnyU ellenfel."

lori, apja hazaban turelmetlenul vara-
kozott a szerzetesre. Minden perc 6ranak
tunt)' de a varva-vart vendeg vegre meger-
kezett. lori belepett a fogad6szobaba es
szive hevesen dobogott. A terem bejarata-
nak kozeleben egy kopott ruhasJ' negyven
ev koruli ferfi terdelt: Tessin" a pap.

lori maga is leterdelt es koszontotte
a vendeget:

"lori vagyok, Yagiwasa Yamatonokami ma-
sodik fia. Meghat j6sagtokJ' hogy hozzam
faradtatokJ' holott ugy illett volna)''hogy
en keresselek fel •••• "

Tassin konnyit f5hajtassal viszonozta
lori tiszteletteljes koszonteset: "Tassin
vagyokJ' es koszonom meghivastokat."

"Nem egyedul en tartozom koszonettel
mester •••• "

"Regen voltJ' hogy utoljara elhagytam
remetesegemet es Asakusa Honjotol meglehe-
t5sen tavol van" nem gondolod?"

"Mikent kovetem tudomasodra hozta, csak
Gen-no-ju~ mesterem utasitasat kovettem,
amikor parviadalra sz6litottalak fel. Ker-
lek teljesits kivansagomat."
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Tessin konnyeden valaszolta: "En pe-
dig mar koveted utjan tudattam veled, hogy
pap vagyok es igy alkalmatlan arra, hogy
veled megmerkozzem. Kerlek bocsass meg
ezert ••••• "

"Minden tiszteletet megerdemel allas-
pontod~ de vedd tekintetbe, hogy mesterem
utasitasat kovetem. Legy ezert belatassales engedj •••• "

"Nem tehetem. A regmult almainak tunnek
fel azok a napok, amikor kezemben darda-
val kuzdottem. Most azonban szent imafu-
zert tartok kezeimben es teljesseggel le-
hetetlen~ hogy egy forr6veru ifju kedveert
fegyverhez nyuljak."

" Tegy kivetelt az en esetemben •••• "
"ugy tunik Yamawaki mester allitotta a

csapdat. De meg kell bocsajtanotok ••••• "

De lori nem engedett: "Meg kell tennedl"
"Nem. Egy pap nem nyulhat dardahozl"
"Tehat visszautasitasz?"
"Hogyan is volnek melt6 elenfeled!"

lori turelme azonban fogy tan volt: "Ha
nem hallgatsz a j6 sz6ra, ugy magamnal tar-
talak amig engedsz!"

"Nem engedsz tavozni ha visszautasitlak?"
"Pontosan nem ertettem!"
" Akkor elfogadom kihivasodat."

lorit meglepte a pap hirtelen elhataro-
zasa es csodalkozva kifakadt: "Micsoda ••••
tehat kesz vagy velem megkuzdeni?"

Es mivel lori a dolgok kedvezo alaku-
lasa folytan elobbi kifakadasat megbanta,
meg hozzatette: "Koszonom mester •••• 80-
csasd meg udvariatlansagomat. De ha mar igy
allunkO' kesziilj fel tustent!"

"Helyes, elfogadom kihivasodat, de varj
meg egy pillanatig. Mindennek ellenere azt
tanacsolnam neke4, hogy allj el a kuzdelem-
tal."

"Meg csak ez hianyzott! Tessin hangja
bar szolid de ajka koriil eltunt a mosoly.
szemei villamokat sz6rnak es egesz maga-
tartasa megvaltozott.

t or i. duhosen kia It j a: "Mondj ak Le a kuz-
delemrol? Kulonos; miert is tennem?"

"Mivel az eredmeny amugyis vilagos; minek
ilyenforman a vivas?"

" Nem tekinthetlek ellenfelemnek!"

lori duhe tetopontra hag. A pap eloszor
elutasitotta, azutan engedett es vegul ki-
gunyoljal

"szemtelensegI Allj fel es keszuljI"
"loriO' val6ban esztelenseg ellenem ki-

aI Lnod ;"

"Allj fel ha mondomI"
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ES Lori a pap fele nyujtja a keszen al-
16 dardak egyiket.

"varj •••• " - sz6lal meg a pap.
"Mit kivansz ••• ?"

Lep . "Hai!" - kialtja. De hangja, mintha
kisse fak6 volna. Tessin most szembefordult
vele es tagra nyitott szemekkel ratekint.
Egy pillanat mulva pedig osszefont karok-
kal lassan megindul ellenfele fele. Lori
meg~avarodik es hatral, de ugy tunik se-
hol nem talalhat menedeket.

Lori testet kiveri a hideg veritek; er-
zi hogy csak egyet tehet: hatralni kell;
lepesr61-lepesre hatralni kenyszerul, meg-
pedig ugyanolyan utemben~ mint ahogyan Tes-
sin el6rehalad.

Az el6reszegzett darda hegye megremeg es
szemeit Ie kell susse Tessin tekintete el6tt.
Es vegU I lori nem bi rj a tovabb; kia It.ani sze-
retne; mar szivesen elismerne legy6zeteset,
de hang nem jon ki ajkan.

"lori dobd el dardadat!" - valahonnan
tavolb61 hangzik a parancs, es Lori felismeri
apja hangjat. A fegyver foldre hull, a har-
cos terdre bukik es halkan nyogi: "Legy6ztek ••• "

Lori apja udvariasan koszonti Tessint:
"Nem ismerlek~ de nyilvanva16~ hogy fiam
nem melt6 ellenfeled. Koszonom, hogy oly
tanitasban reszesitetted~ amit megerdemelt."

Tessin feloltve ruhazatat igy valaszolt:
"Tessin vagyok~ a Genjuki-templom papja es
Asakusaban elek. Bocsasd meg tiszteletlen
megjelenesemet. Ha Lori kisse odaad6bban
tanul~ kival6 viv6 valhat beI6Ie ••• "

"Fadarda? Nem~ hozz eI6 igazi fegyvert
es tamadj!"

"Hegyes es eles dardaval?!"
" 1qen l "

Lori eIgondolkodik: "Annal jobb! Kedvem-
re tesze I!" - es e Iindu I a fegyverekert.

Mid6n visszater, fejen viseli a sisakot,
testet az eI6irasos vedooltozek boritja; h6-
na alatt hozza a dardakat. KOrUI nez, de Tes-
sin eltunt a teremb6I. Kirohan a kertbe es
ott felfedezi a papot~ aki a fuben uI.

lori meg mindig nem tudta elnyomni merget
es a pap ele dobja a dardakat: "valassz kozu-
Iuk."

"Nincs szuksegem fegyverre i~yen eII~nfeI-
leI szemben." - hangzik Tessin valasza, es
ra sem pillant a dardakra.

Lori a duht61 halalsapadtan sziszegi:
"Vedd magad~ mert tamadok!"

A darda hegye megcsillan az alabuk6 nap
fenyeben. Sz6tlanul emelkedik fel Tessin
es egy gyors mozdulattal leveti felso ruha-
zatat: derekig meztelenul all es var.

lori egy piIlanatig tanacstalan; borzongas
fut at testen. Azutan osszeszedi magcit es eI6-
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A kovetkezo napon lori ismet mestere
Iabai elott terdeI:

"0 mester •.••• Tessin tegnap folenyesen
Iegyozott."

Gen-no-ju Iehunyta szemeit: "Szoval le-
gyozot t ••••• "

"lgen~ tudC?milsomsemmikeppen nem eleg ah-
hoz, hogy TessInt Iegyozhessem.

..Erdekes - tiz eve milr, hogy remeteseg-
be vonult, de ugy tunik semmit sem veszitett
tudasabo I•.•.."

"Mester, ki ez a Tessin tulajdonkeppen?"
"veeei.n tanitvanyom volt tiz esztendon

at tanitottam." '
. "De m~ert vonult egy oIy kivalo vivo,

mInt TessIn, kolostorba?"
"L~sd csak lori, igy tortent: tehetseges

volt mInt te. De hozzad hasonloan 0 sem tu-
d~t! 14.ralkodni ind14.latain. Kicsisegek miatt
vItakba bonyolodott az idosebb tanitvanyok-
kaI. Egy alkalommaI bajvivasra ke'l"Ultsor
es Tessin fadardaja atf14.rtaaz eIlenfeI tes-
tet."

"szov a]: igy tortent ••.••• "
"Tettet melyen banta es remetesegbe vo-

n~It. ldonken~ ~irt ~apok felole, irunk egy-
masnak. Ugy t14.nIk,bIzonyos mertekben milr
kepes 14.ralkodnimagan."
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lori csondben balint, majd igy szol,
"Tessin mester azt mondta •••• " - es resz-
Ietesen beszamol a kuzdelem lefolyasaroI,
azt sem hallgatva el, hogy Tessin szerint
maga Gen-no-j14.sem egyenrang14. ellenfel.
"Miert mondott ilyesmit" - fejezte be lori.

Gen-no-j14.hatravetette fejet es vidaman
felnevetett:

"Hat ismet ezt mondta? Mcir ket esetben
kuldtem hozza tanitvanyokat, hogy megviv-
janak vele, es mindig ezt mondta."

"Nem ertem •.•• "
"lori eppen az a teny, hogy teged sza-

vai befolyasoltak, felizgattak, bizonyitja,
hogy erzelmeid felett meg nem tudsz 14.ralkod-
ni. 3eleestel Tessin csapdajaba. A lenyeg-
gel meg nem vagy tisztaban."

"Ertelek mester ••••• "
"Oregszem lori, es te latva oregedese-

met turelmetlenne val tal. valoban a lathato
erok tunnek, de vannak hatartalan erok is
lori. Ha meg mindig rabja vagy annak amit
szemeid latnak, 14.gymeg hossz14.ut all elot-
ted. Erted-e milr mire celzok?"

"Lqen , i qen •••• tokeletesen e r t e Ie e , Ta-
nitasodat szivembe zarom."

"Helyes lori, es ha igy van ugy rovide-
sen kia 1 I ha t sz e llenem. "
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"K6sz6n6m mester, de wgy ~rzem, hogy
m~g sokaig nem 1eszek m~1t6 i1y megtisz-
teltet~sre."

"Nem igy van lori •••• ha fe1ismer~sre
jutottal, wgy ez e1~g. Bizom benne~ hogy
me1t6 ellenfe1em 1esze1."

KEN-ZEN EGYSEG

Takwan a1apgondolata: "Ken es zen egy-
seget alkotnak." Mit jelent ez? Vannak akik
logikws gondolkodasm6djwknak megfeleloen
fentieket igy ertelmezik: Kendo es Zenda
(a Kard-osvenye es a Zen-6svenye) sokban
hasonlatosak egymashoz. De kezdo az, aki
igy velekedik. Az egyseg val6di erte1me e-
geszen mas. A helyesen ertelmezett ken szem-
sz6gebol tekintve wgyanis nem cswpan a zen,
de menny es fold, valamint a vilagmindenseg
torvenyei is azonosak a Kendo-val; es meg-
forditva: a zen szempontjab61 tekintve, nem
cswpan a ken, de a vilagmindenseg dolgai
sem masok~mint hwllamok a zen 6ceanjan.
Vagy meg pontosabban kifejezve: Ken es Zen
egysege ama fokozat, amelyen nem letezik
sem ken, sem zen~ de ennek ellenere nem
lelhetunk semmit az egesz nagy vilagminden-
segben~ ami ne volna ken es zen.

A ken-ember szempontjab61, aki fentieket
megertette~ a k6ny6rtelen "Sanzywbo" /=30
botutes~ amelyben a zent gyakor16 figyelmet-
lensege miatt a folvigyaz6 pap reszerol i-
donkent reszesul/ az Obakw-iskola /a Rinzai-
zen iranyzat legszigorwbb agazata/ fegye1-
mezo eszk6ze nem mas, mint a Kendojo-ban
/a kardviv6k gyakorl6helyisege/ akard, a-
mely villamgyorsan eri az ellenfel fejet.
A zen-ember szempontjab61, aki hason16 fej-
lettsegi fokon all a villamgyors kardcsa-
pas, amely a Dojo-ban (gyakor16teremben) eri,
a tanitvanyt, nem mas mint a sanzywbo, a-.
melya "megvilagosodast" kivalthatja.

Takwan zen-mester szovege Reibwn Yuki elo-
adasaban
Fumio Hahimoto forditasa nyoman.

A ken (kard) a japan csaszari haz
harom szentsegenek egyike. llyforman ~ ,
KEN-DO /Kard-6svenye/ lenyeget szentsege-
nek megva16sitasa kepezi_ Takwan (1573-1645)
zen-pap volt az, aki az Edo-kor kezdeten~
tehat akkor amikor a Kendo sze11eme vesze1y-
ben forgott, azt a zen szempontjab61 megvi-
lagitotta.

Takwan tulajdonkeppen azt igyekezett ki-
fejteni, ho~y mi az o~a annak, ho~y so~ ken-
kakw (kardvlv6) nem kepes a ken 1eny~get
megkoze1iteni. Takwan ve1emenye szerlnt a
hiba abban all hogy az ember rabja szeme-
lyes enjenek e~ emiatt a Kendo 6svenyen
eredmenyt elerni nem kepes. A haborus kor- ..
szakban ugyanis a Kendo is ~z er~szak.es~ko-
zeve valt, es ilym6don twla]donkeppenl cel-
javal ellentetesen alkalmaztatott.
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Ha a kenkaku vivas kozben megtelik a
"szellemi tartalommal"l tehat ott lakozik,
ahol nines lakohely (muju), illetve ily
allapotban idazni kepesl ugy nines tobbe
sebezheta pontja. Mas szavakkal: a vivo
sorsa a szellemi koneentraeio fokatol fugg.
llyforman a Kendo osvenyen a eel nem az
ellenfel leverese, hanem onmagunk tokelete-
sitese. Ami a "masikat" illeti: a szemben-alIa onvalom fejladesi fokatol fuggj toke-
letesse valasom mertekenek megfelelaen aIa-
kithato.

Mint ahogyan a Zendoval es Kendoval kap-
esolatban mondjak: teaivas vagy etkezes,
helyesen felfogva nem mas, mint zen; a ko-
zonseges tevekenyseg, mint tavozni vagy ma-
radnil ulni vagy fekudnil nem mas mint ken.
Alapjaban veve minden dolog ken-zen. Ha pe-
dig ez igy van ugy elmondhatjuk, hogy nem
Ietezik sem ken sem zen, vagy: mivel minden
dolog ken es zen, az igazi ken es igazi zen
mindenekben bennefoglaltatik. Mas szavakkal:
az igazi kent es igazi zent esak akkor va-
gyunk kepesek felfogni, ha az "ugynevezett"
kent es "ugynevezett" zent legyaztuk. Es
hasonlo okbol esak akkor allithatjuk, hogy
a Kendot es zendot valoban megtanultuk, ha
mindenutt - tehat egy bizonyos gyakorloter-
hez (dojo) valo ragaszkodastol menten - fel-
fedezzuk az igazi Dojot.

A zen vegsa foka oly magatartas, ~me~y
a hetkoznapi letben is megnyilvanul. Es 19y
a Kendo fokmeraje is a vilagban valo helyt-
alIas. Ejt es napot el kell toltson az ossz-
pontositott szellem. ES az ily szellemmel
megtoltott let az, amelyben az ember foladja
szemelyes enjet es kesz elni, halni a Nagy
rgazsagert. Aki a Kendoban nem lat mast, mint
utest es vagast, az a nagy mesterek tanitasait
megtagadja. Es ugyanigy tesz az is, aki a
zendoban nem lat mast, mint valamifele ules-
modot~

Takuan ezt mondta: "A hare rrrUveszeteben
nem a gyazelem vagy vereseg kerdese a fontos."
Mit je1ent ez? Miyamato Musashi (hires vivo-
mester es festa; 1582-1648) nevezetesen mon-
dasa: "T3anri ikku" I azaz "Egy veze tat iz-
ezerhez". A tizezer, tizezer torvenyt, a.tor-
venyek osszesseget j~l~nti. ,Miyam~to ~usashi
e mondasban a hare muveszetenek tltkalt fe-
jezte ki. Ha "T3anra"-ra vonatkoztatva ....ikku ..-
ro1 beszelunk, ugy e helyen "Ku" az "~resse-
get" j elenti; ikku tehat az egyetlen ure eseq ,
ami viszont a buddhizmus szemszogebal tekint-
ve azonos a "Muga"-val (en-nelkuliseg). Ez
utobbi azonban a megvilagosodott fokozata,
ahol a szeme1yes-en tokeletesen megszunt.
A "l3anri ikku" mondas tehat a hare mUvesze-
tere vonatkoztatva ennyit jelent: csak aki
elerte a megvilagosodas fokat es igy megva-
lositotta az en-nelku1iseg allapotat, kepes
az igazi hare megvivasara kepes ezernyi. val-
tozasok, fordulatok vegrehajtasara - ane1kul
hogy tevedne.
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A "Banri ikku" igazsaga abban nyilvanul
meg~ nogy minden sajatossag megorzi saja-
tossagat~ de egyben alacsonyrendu enseget
levetve beletunik a "szemelytelen-enbe". A
legmagasabb szemszogbol tekintve a vilag
minden dolgai az egesz pillanat toredekei.
Ha ezert mindenek tisztaban volnanak valo
jelentosegukkel, es tudatara ebrednenek a
bennuk lakozo feszultsegnek~ akkor nem csu-
pan sajatossagaikat volnanak~pesek teljes
mertekben ervenyesiteni~ de alacsonyrendu
ensegUket megtagadva, egyuttal megvalosit-
natnak a teljes onzetlenseget. Ily modon
nasznositnatnak ama erot~ amely minden indi-
vidualitasnal magasabb rendu. A fentebb ki-
£ejtett mondas: "Banri ikku"~ vaIamint a
masik: "Bambutsu wa ittari nari" jelentese:
A vilag minden dolgai (alapjaban) e 9 y -
1 e ny e 9 u e k • Ez pedig azt is jelenti,
nogy a "masik" minden tovabbi nelkul egy-
ben az "en"3 es az "en" minden tovabbi nel-
kul egyben a "masik". A Kendo valodi celja
pedig nem mas~ mint eme egysegelmeny tuda-
tosi rosa.

A kozonseges ember szempontjabol a narc
olyan mUveszet~ amelynel a viadal(ket szem-
benallo kozott) a sajat szemely es az ellen-
fel kozott dol el. Azonban Takuan megvilagi-
tasaban mas a megfogalmazas: "A narc muve-
szeteben nem a gyozelem vagy a vereseg ker-
dese'a fontos~ nem erosebbrol vagy gyengebb-
rol van szo, nem az elore, vagy natralepes-
role Ez a megallapitas nem csak a laikust,
de a kiprobalt narcost is meglepneti. Takuan
viszont tete let ilyenforman magyarazza: "A-
nelkul~ nogy egy lepest is tennenk elore

vagy natra, nelyben allva kell ..g~oznu,:k."
Ez azonban nem csupcin a narc muveszetenek
vegigazsagaj de minden emberi tevekenyseg
nelyes vegnezvitelenek titka.

De nogyan gyoznetunk narc nel~u~? ~~m
az a narc nelyes modszere, nogy klkuzdJuk
a gyozelmet? Min~en b~zonn~al - vi~zon~ na
eppen a "modszer' teklnteteben keru~ t~ves
vaganyra a gondolkodas, ugy a nem-kuzdes
szandeka eseteben is kuzdelembe bonyolodunk.
Aki a. "modszer" alatt cseleket e r t , szukseg-
szeruen csak kuzdelembe kerulnet. Ha cse-
leket gondolunk ki~ ugy mindenkor fel kell
teteleznunk az "ent" es a "masikat". Ilyen
szemlelet eseteben termeszetesen nem lenet
szo narcnelkuli gyozelemrol. Ebben az eset-
hen a valtozo allapotnak megfeleloen a s~-
kerrel alkalmazott csel gyozelemnez, a slker-
telen veresegnez kell vezessen. Bekovetkezik
az amit a nagyomany tart: "Egyszer legyoz-
zuk a gyengebbet~ egyszer ~eresege~ sz~nv~-
dunk az erosebbtol, vagy donte!1enul vegzo-
dik a kuzdelem na egyenranguval kerulunk
ossze. vegleges megoldast azonban mindezek
nem jelentnetnek."

Kuzdelem nelkul gyozni - mi ennek a mod-
ja? Takuan igy valaszolt: "M~gvalositnato
ez tustent, na oly fokot ertunk el, amelyen
az ellenfel engem es en az eIlenfelet nem
latom anol a menny es fold meg nem valtak
el egymastol, anol feny es arnyek, In es ~o
meg nem mutatkoznak!" "Ellenfel engem ~s en
az ellenfelet nem latom" - Takuan szerlnt
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a kovetkez6t jelenti: "E helyen az "en"
nem a szemelyes enre (ninga) vonatkozik.
szemelyes enemet mindenki latja. De val6di
enemet~ onval6mat (shinga) csak ritkan lat-
hatjak. Fentiek ertelme tehat: "Mivel sze-
melyes ent nem latok, ugy termeszetszerUen
nem tartok a szemelyes en altaI alkalmazott
cselekt61. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
nem latom az ellenfelet. at latni es meg
sem latni - ebben all a mUveszet."

Az onval6 olyan en~ amely ott talalhat6
ahol menny es fold meg nem valtak el egYmcis-
t61~ es amely mar letezett akkor is miel6tt
apa es anya egyesulese szemelyiseget terem-
tett. Ez az en bennem es masokban, madarak-
ban, negylabuakban~ novenyekben es fakban,
roviden mindenekben bennefoglaltatik. Ez az
en Buddhatwa (a Buddha-termeszet). Ez az
en arnyektalan es alaktalan, elet es halal
nem erinti. Tehat semmiesetre sem olyan en,
amelyet puszta szemmel meglathatnank. csak
a megvilagosodott lathatja, akir61 azt mond-
juk: "A Buddha-termeszet i e i i ede zese altaI
Buddhasagra ebredett.H

Egykor shakyamuni erte el a megvilagoso-
dast, miutan hat even at Setzusan hegyen keme-
nyen gyakorolt. Az igazi en megnyilvanulasa
(satori) volt ez. Hogyan is erhetne el ko-
zonseges ember a hit ereje nelkul harom vagy
at ev alatt a megvilagosodast? llyforman a
buddhizmus tanitvanyai tiz vagy husz even
at kell kemenyen gyakoroljanak. Nappal es ej-

szaka kell torekedjenek, a hit er6it kell
segitsegul venniok. Erenyes es tanult pa-
pok segitseget kell kerniok, hogy a Tan
melysegeibe behatolhassanak. Az igazsagot
oly igyekezettel kell keresniok, mint amek-
kora a szul6k igyekezete, amikor elveszett
gyermekuk utan kutatnak.

Ogasawara Genshinnek, Kamiizumi lsenoka-
mi tanitvanyanak hozzavet6leg haromezer no-
vendeke volt, es ezek elen Hariya sekuin
mester allott. Konyvet irt~ amelynek cime:
"Kempo Sekuin sensei soden" (sekuin mUve
a Kempo (Kempo-mUveszet) hagyomanyair61).
Muveben a mester ketfele Kempor61 beszel:
van Kempo, melyet az ember allati lelke
vezerel~ es van olyan amelyet a tulajdon-
keppeni emberi termeszet iranyit. ut6bbi
eseteben kifejti, hogy az emberi termeszet
altaI iranyitott Kempo oly mUveszet, amely
arra hivatott, hogy a latens Buddha-terme-
szetet megval6sitsa.

Ha Sekuin velemenyet osszevetjuk Takuan
tanitasaval~ ugy nyilvanval6, hogy kulonb-
seg teend6 a szemelyes-en es az igazi-en
kardja kozott. A szemelyes-en es ama en,
amelyet a kozonseges emberi elme tudomasul
vesz. Ez a kotott, onz6 en (amely minden-
kor csak anon pozici6jat 6rzi) es amellyel
szemben "partnerkent" szinten szemelyes-en
all.

Aki erre az enjere tamaszkodik, az id6n-
kent talalhat ugyan a masikkal szemben le-
'het6seget a me qeqve zeei:e , de okvetlenul oly
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helyzetbe jwt vegal, amikor kwzdelemre ke-
rwl sor. Hiszen a szemelyes en termeszete-
nel fogva olyan en, amely a masikkal szem-
ben ellentetes. Aki tehat ily enre tamasz-
kodik, el6bb vagy wt6bb allati lelkenek w-
ralma ala kerwl, mert enelkwl elni nem ke-
pes. Es mindez vonatkozik a Kendora is. Ha
wgyanis kwlonboz6 szemelyisegek csak szeme-
lyes-enjwk szembeallitasaval vivnak! wgy
ez cswnya kwzdelem, amely egy er6seob es
egy gyengebb kozott (cselek igenybevetele-vel) zajlik Ie.

Ha a szemelyes-enhez val6 ragaszkodasmegfelelne a mindensegnek es az igazi em-
beri letnek, wgy heIyenvaI6 volna ennek az
ennek szellemeben cselekedni. Viszont nem
ez a helyzet. Az igazi let kepe az ember-
ben akkor merwl fel, ha megszerezte az ural-
mat szemelyes-enje felett, azaz ha onva16ja
megnyilatkozik.

A szemelyes- es kotott-en kardja vegalis Ie kell sUllyedjen az allatok es Asurak
(eroszak lenyei) vilagaba, egyszeru.en azon
okb61, mivel az "en" mindenkor latja az
"ellenfelet"; mindketten ellentetben allnak
egymassal, egymast elnyelni, elpusztitani
szeretnek. Takuan azonban azt mondja, hogy
a kard szerepe meroben mas: ezzel ellente-
tes. Erre utal mOJ1dasa is: "az elleJ1fel J1e
lassoJ1 engem, es en J1e lassam az elleJ1fe-
let," Akard val6 ertelme csak az oJ1val6
follelese utaJ1 J1yilatkozik meg, ameIy miJ1-
deJ1 tekintetbeJ1 felu.Ikerekedik a szemelyes
eneJ1. A kozmoJ1aGs szerint: az erdoseg rab-
16i kOJ1nyen Iegyozhetok, de Hem ugy a ben-
sonkbe garazdalkod6 rabl6k."

A KeJ1do eseteben sem kereseHdo az iga-
zi elleJ1fel kivul, hanem onmagunk~aJ1. Ha
sikeruI Iegyoznunk a beIso elleJ1seget, ugy
a kuIso oJ1magat61 semmisul meg. ~zert a-
jaJ1Ija TakuaJ1: "Csak ama ~gyre,flgyelm~z-
ZUJ1k, amelybeJ1 meJ1J1Yes fo~d meg ~em valtak
eI egymast6I, amelybeJ1 In es ~o meg ~em
jeleJ1tkezJ1ek.Meg keII taJ1uIJ11a k 0 z"v e t -
I e J1 Iatast es akkor J1em fordulhat el~,
hogy a foIsziJ1 (megkuloJ1bozteto) fogalml-
saga megteveszt."

Az onvaI6 az elme segit~ege~eI foI ~em
ismerheto. Mint TakuaJ1 mondj a , ,•••~,cam~g
folfoghat6) bud0hi~ta tan legsz~lso hata-
ran" - ami aJ1nYlt ]elent, hogy a~Ih~tat~s
gyakorlasbaJ1 torekedju~k e~ feszltsuk.y'eg-
Ietekig eroJ1ket. CS~k.1Iym~do~ vethe~]uk ,Ie a szemelyes-eJ1 blIlncselt es I~s7.uJ1kke-
esek arra, hogy "elet es halaI kozott !e-

hegve" a harom shaku hosszusaflu k~rdot ,ele-
sitsuk. Az aki husz vagy harmlJ10 even at
faradhatatlanuI gyakoroI, egy plIIaJ1atban
esetleg vaI6ban felismeri, hogy ~z eI~eJ1-
feI es onmaga kozott alapjabaJ1 veve n:J1c~eJ1
kulonbseg. A "nem-kett~seg" elmer;ye vlIIam-
fenyhez hasonI6an fog ]elentk:ZJ11.,A,kard
"e Iesi t ese " alatt onmagunk cSlszolc:sat k€!II
ertenunk. Az iqaz i. nagysag e I~t t ..mlnd~nk:
onkent hajt fejet ••Kuzdelem nelku~ gy~znl
annyit tesz, hogy masok felett erenyeln~
hatalmavaI keII diadalmaskodnunk. Ez a cso-
da Iatos kard" igazi ert.elme.
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A TAO A GYAKORLATBAN A "tokeletes elpusztitas" nem azonosit-
hat~ ama.e:te~metlel7- "hc:lallal", amely
pszlchoflzlkal agonla klsereteben all be'
azaz nem az ij twlfesziteserol van szo ~mi
kimeriileshez es osszeomlashoz vezet. A; "en
hatartalan torekvese" - helyesen ertelmezve
- oly "halalt" eredmenyez, amely szabadda
tesz, let e~ ha~al ~o~e emel es kepesse tesz
arra, hogy 19azl sZlvwnket, valo lenyegise-
gunket felismerhessuk.

Az en hatartalan torekvese akkor bonta-
kozhatik ki, ha faradhatatIanwI gyakoroljwk
a helyes magatartast - figyelmeztetve a mes-
ter wtmwtatasaira, aki elottunk ezt az wtat
bejarta es annak igazsagarol bizonysagot tesz.
Az e~so lepes abba~ all, ~ogy turelmes gya-
k~rl~~sal ~egtanwl]wk a loves-folyamat mi-
k~nt]et, mlgnem az termeszetes torvenyeit
k?vet~e me~te? lesz minden feszUltsegtol es
g~rcsos erolkodestol. A masodik Iepes arra
hlvatott, hogy megszabaditsa szivunket min-
den kotottsegtol - hasonlokka kell valnwnk
a kis gyermekhez. Hirtelen jelentkezik azw-
~an egy alkalommal a nyilloves gyokerforma-
]a, amely twl fekszik minden targyi twdaton.
Ez az '~er~elem:: pedig minden akarae , keny-
szer nelkwl, 0 1'1 mag a t 0 I nyilvanwl
meg.
" A ti~ztasaq,h~z ,vezeto osveny - ame ly a
Gyo Tao feltoresehez vezet - ketiranyw:

Kenran umeji ijaszmester szovege,
Fumi Hahimoto forditasa nyoman.

A Tao foltorese csak a leirhatatlan
"szivtol szivhez" veze ui osvenyen valik
lehetsegesse. Ezen az osvenyen haladni
tobbfele modon lehet. De mindegyik mod-
szer - helyesen gyakorolva - vegeredmeny-
ben wgyanazon Tao elereset eredmenyezi.
Az egyik ilyen modszer neve-: Tao a gya-
korlatban. Egy gyakorlat (gyo) helyes tech-
nikaja maga is a Tao elohirnoke. "A Tao a
gyakorlatban" esteben a gyakorlat maga Tao
es a Tao maga a gyakorlat. Tehat: Gyakor-
lat = Tao es Tao = Gyakorlat.

Hogy az ijaszat gyakorlataban a Tao bir-
tokaba jwthasswnk, arra kell torekednunk,
hogy megkozelitsuk szabad - alakitasoktol
es akarasoktol ment - onvalonkat. Meg kell
tovabba tanwlnwnk szabadjara engedni a ben-
nunk lakozo, vegtelen forrashoz hasonlo,
"Nagy 19azsagot"; es vegUI a helyes felis-
meres" segitsegevel torekednunk kell a Tao
fonntartasara. Ez igen "konnyU" es kozvet-
len osveny. De mindenki szamara a legne-
hezebb: a nillovessel az onz6, magat onal-
l~n~k es elkulonultnek vel6 szemelyes-ent
tokeletesen e I p w s z tit ani •



1.) Megtanuljuk a folszini tudat es a
hangulatingadozasok tole va16 emelkedest,
hogy ilym6don meghallhassuk az igazi sziv
szavat.

2.) Kovetjuk a felszini tudat es hangu-
latingadozasok utjat a vegkimerUlesig, hogy
azutan osszetorve ralephessunk a vegtelen
utra.

Aki egyik vagy masik m6don celhoz er,
az ment az "akarasokt61",? szabad es tiszta.
A tokeletes tisztasag pedig maga sem mas
mint a felszinre jutott Tao. Benne ismerhe-
to fel, benne nyilvanul meg a Nagy 19azsag.
Egy oreg,? szenteletu bolcs mondotta egykor:
"Tisztasag vagy tisztatalansag egyertel11'li{
a Tao eleresevel vagy el-nem-eresevel. A
Tao keresoje, azt csak a tis z t a sag
altaI erheti el."

ES mi a tisztatalansag? Tisztatalansag
minden szemelyes en-vonatkozas es minden
en-foltetelezte kotottseg. ES mivel az em-
ber legtobbnyire tisztatalansaggal (akarat,
sikervagy, gog) vegzi gyakorlatait, nem sza-
badulhat meg a j6 es rossz, helyes es hely-
telen, let es nem-let dualizmusait61. Mind-
addig amig "a dologra vonatkoz6an" en-ve-
lemenyemet helyezem az eloterbe, nem jutha-
tok helyes belatasra, nem va16sithatom meg
a helyes magatartast. De sikerul a megva16-
sitas, ha beall a fordulat es a sziv meg-
tisztul. De mindezidaig zarva marad a Tao
"szivtol szivhez" vezeto utjai olyan ember-
rol van szo , aki a "Taon kivu 1 all".
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De mit jelent a gyakorlat folyaman a
raon "kivul", vagy "belul" allni?

Bizonyos emberek teljesen a Taon all-
nak. Vagy6dnak utana, de eppen ott kere-
sik ahol megtalalni nem lehet.

Es vannak megint masok, akik mar a
Taon belul allnak. Helyes gyakorlas kovet-
kezteben oda jutottak, ahol a Tao egyszer
fol kell tunjek.

vegUl pedig letezik oly £okozat, ame-
lyen minden gondolat, cselekves es maga-
tartas, tevekenyseg vagy nem-tevekenyseg
a Taor61 tesz tanubizonysagot. E fokon all-
nak a mesterek.

Az ijaszat is a Tao fellelesenek· utja.
Az ijaszat utjan a Tao £ollelese a gyakorl6
faradhatatlan gyakorlasat61, a helyes maga-
tartas megva16sitasat61 fugg. A helyes ma-
gatartas pedig a tisztasag utani torekves-
sel val6sithat6 meg.

Varatlanul egyesulhet az ami a mester-
bol feltor azzal ami a tanitvanyban napvi-
lagra kivankozik, es akkor mester es tanit-
vany szive egysulnek. Ezert mondjuk, hogy
ez az ut "szivtol szivhez" vezet. A Tao pe-
dig csak azert "adhat6" at masnak, mivel az
a masik lenyegeben mar birtokolja.

Mesterek es tanitvanyok szerte a vilag-
ban - gondolkodjatok el afelol, hogy belul-
vagy kivul alltok-e a Taon!
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A CSODALATOS MACSKA Estel Shoken hazaban osszegyUlekeztek a
megvert macskak, a fohelyet az oreg gyoztes
macskanak ajanlottak fell es miutan tiszte-
lettel koszontottekl ily szavakkal fordul-
tak hozza: "Mi valamennyien j6 hirnevnek
ovendunkl mestersegUnket lelkiismeretesen
gyakoroltuk, karmainkat gondosan elesitet-
tukl hogy eredmenyesen kuzdhessunk a patka-
nyok es mas ragadoz6k ellen. D~ soha nem
gondoltuk volna, hogy ily patkany is lete-
zik. Te vajon mily m6dszert alkalmaztal?
Ne tartsd titokban tudomanyodat!"

Az oreg macska elmosolyodott es azt va-
laszo Ita: " Ti if [w macskak val6ban derek
allatok vagytok, de nem ismeritek a helyes
utat. Ezertl ha valami varatlannaI kerul-
tok osszel elvetitek a celt. No de mesel-
jetek el nekeml mikent gyakoroltatok?"

Egy fekete macska igy beszelt: "Hires
patkanyfog6 csaladb6l szarmazom es igy magam
is ezt a hivatast valasztottam. Ket meter-
nel magasabbra ugrom kepes vagyok kis lyu-
kakba befurakodni. Eberen alszom es nyomban
folpattanok ha patkany kozelit - eddig meg
mindig elfogtam ellenfelemet. Ez a legut6b-
bi patkany azonban erosebbnek bizonyult na-
lam es en csufosan vereseget szenvedtem. Sze-
gyenlem magam."

Az oreg macska valasza igy hangzott:
"Gyakorlasi m6dszered nem volt I11.lismint
shosa (fizikai erokifejtes). szellemedet.
ez a kerdes foglalkoztatja: Mikent gyoz-
hetek?

Ito Tenzaa chuya zen-mester tanitasa,
Takeharu Teramoto es Fumio Hashimoto fordi-
tasa nyoman.

Shoken viv6mester hazaban egy hatalmas
patkany garazdalkodott. A mester, megunva az
egyre jobban kellemetlenkedo allat uzelmeit,
macskajat a hazba vitte es lezarta az ajt6t.
A patkany azonban nem ijedt meg: megharapta
a macskatl ugy hogy az remUlten menekult.
A hazig~da erre szomszedait6l szerzett ne-
hany bator macskat es ezeket zarta be a haz-
ba. A patkany egy sarokban lapult, de mi-
helyt egy macska kozeliteni mereszelt tama-
dott es megfutamitotta ellenfelet. A patkany
oly felelmetes voltl hogy a macskak I11.lisod-
szor mar nem is mereszkedtek a kozelebe. sho-
ken igen megharagudott es maga fogott a pat-
kany uldozesehez. Az allat azonban ugyesen
kerulte ki a viv6mester uteseit. Ezutan a ha-
zigazda ily szavakkal fordult szolgajahoz:
Mondjakl hogy el a kornyeken egy hires pat-
kanyfog6 macskal menj es keritsd elo." A
szolga tavozott es nemsokara megjelent a
macskaval. Az allat nem latszott sem kulono-
sen okosnak~ sem kulonosen vadnak es shoken
nem is remett tole eredmenyt. De mivel I11.list
nem tehetett ezt is bezarta hazaba. A macska
nyugodt leptekkel indult elore, mintha semmi
veszelytol sem tartana. A patkany azonban
osszehuzta magat es mozdulni sem mert. A macs-
ka lassan folytatta utjat es vegul egyszeruen
torkonragadta a patkanyt.
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llyenforman meg celhoz ragaszkodsz! Ha az
oregek "technikat" tanitottak, ugy ezt a-
zert tettek, hogy ezzel a z 0 s v e n y
e 9 y f a j t a j a t (michisuji)
ismertessek. M6dszeruk egyszeru volt, megis
a legmagasabbrendu igazsagot tartalmazta.
Az ut6kor azonban pusztan a tecnnikara he-
lyez sulyt. Ekozben sokmhdent kitalaItak,
peldaul ezt: ha e z t vagy a m a z t
gyakoroljuk, ugy ez vagy amaz lesz az ered-
meny. Es vegeredmenyben mi ez? Nem tobb,
mint ugyeskedes. Es mindenkor ez a helyzet,
ha technikara es eredmenyre gondolunk es
kozben kizar6lag elmenkre tamaszkodunk.
szallj tehat magadba es gyakorolj a megfe-
lelo m6don."

Ezutan egy tigris-bundaju macska sz6-
laIt meg : "A Lovaqi. mUvesze tben, ugy v e lem,
a szellem a legfontosabb. Ezert gyakorla-
saim soran mindenkor ezt az erot fejlesz-
tettem (ki wo neru). szellemem, ugy erez-
tem, acelkemeny es szabad, birja ama erot,
amely "mennyet es i iil.de : eltolt (Mencius)".
Ha ellenfelem szembetalalja magat ezzel az
erovel, ugy megbenul es a gyozelem mar ele-
ve biztositott. Szinte ontudatlanul tamadok,
a technikaval egyaltalaban nem torodomi ut6b-
bi onmagat61 alakul. De ez a rejtelyes patkany
alak-nelkul kozelitett es nyom nelkul tavo-
zott. Mi tortenhetett - nem talalok magyara-
zatot." '

Az oreg macska valasza igy hangzott~
"Az ero, melyet gyakorlasaid soran megsze-
reztel, val6ban az mely mennyet es foldet
megtolt. De birtokodban megsem volt mas
mint puszta pszichikai ero, amely nem ama
j6, amely a kival6 nvet megerdemli. Mar az
a teny, hogy a birtokodban levo eronek tuda-
taban vagy, meghiusithatja a gyozelmet. Sze-
melyes ened reszt vesz a kuzdelemben. Ha
azonban az ellenfel ereje a nagyobb, mi tor-
tenik akkor? Azt kepzeled, hogy csupan te
birtokolod az erot es mindenki mas gyengebb
naIad? A te szabad es ace los, mennyet es fol-
det eltolto erod nem maga a Hatalmas Ero (ki
no sho), hanem csupan annak tukrozodese szel-
lemedben. szellemed csak bizonyos korulmenyek
kozott toltodik fel ama erovel es igy a Ha-
talmas Ero, amelyrol Mencius beszel es a te
erod kulonbozo forrasb61 erednek. Egy osi
kozmondas szerint: A sarokbaszoritott patkany
a macskat is megmarja. Ha az ellenfel halalos
csapdaban van, ugy megfeledtkezik eleterol,
bajar61, nem gondol gyozelemre vagy vereseg-
reo Ennek kovetkezteben pedig akarata acel-
kemeny. Hogyan is volna velt szellemi erovel
legyozhe t o? "•

Ezt kovetoen egy idosebb, szurke macska
sz6lalt meg: "val6ban ugy van ahogy mondod. Meg
a legnagyobb pszichikai ero is formaval bir6
(kata,chi). Es a formaval bir6 megragadhat6.
Es ezert mar reg6ta lelkemet (kokoro=sziv-ero)
fejlesztettem. Tehat nem ama erot i ei Leez»
tem, amely a masik szellemet legyozi. Nem is
bocsajtkozom kuzdelembe. Ellenkezoleg: megbe-
kelni igyekszem ellenfelemmel, szinte eggye
valok vele es semmikeppen sem tanusitok eIlen-
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allast. A patkany, legyen bar eros, ha ta-
madl ha tamad nem talalhat esetemben semmit
amire tamaszkodhatnek. De ez a legutobbi
patkany megis tul tett rajtam. Jott es ment,
folfoghatatlan modonl mint egy istenseg, l-
lyesmi meg nem fordult elo velem."

Az are 9 ma cska az t fe 1e1te: "Am it te
megbekelesnek nevezel1 nem a lenyegisegD6l
fakadl nem a Nagy Termeszet resze. Csinalt,
mesterseges megbekeles, tehat csel. Tudato-
san igyekszel segitsegevel az ellenseg ta-
mado szellemet megbenitani. Es eppen azert,
mert erre, barha csak feluletesen gondolsz,
az ellenfel szandekodat felismeri. Tudd meg,
hogy minden tudatos szandek akadalyozza a
Nagy Termeszet rezgeseit es ilyenforman meg-
akasztja a spontan mozdulat folyamatat. Ha
azonban semmire sem gondolunk ugy mozgasunkat
a lenyegi rezges (shizen no ka) iranyitja;
ez esetben valoban nincs megragadhato for-
madl tehat ellen-formakent mi sem jelentkezhet.
Hal van ez esetben az ellenfel, aki kepes vol-
na ellenallni?"

A macskak feszulten figyeltek es az D-
reg macska kisvartatva meg az alabbiakat fuz-
te e loada sahoz :

"Ne hiooyetek azonban, hogy ami t tolem
hallottatokl egyben a legmagasabbrendu. Nem
is olyan regen, a szomszedos faluban elt egy
kandur. Egesz nap aludt. olyasmi, amit szel-
lemi eronek nevezunk, nem latszott megjelene-
sen. soha nem latta senki, hogy patkanyt fo-
gott volna. De - ahol tartozkodott, sehol sem
volt patkany talalhato. Es ahol csak megjelent,
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ahol csak feltunt - ugyanez volt a helyzet:
nyoma sem volt a patkanyoknak! Egy alkalom-
mal felkerestem es magyarazatot kertem. Nem
valaszolt. ujra kerdeztem, de ismet csak
hallgatott. De tudnotok kell, hogy nem az
volt a latszat, mintha nem akart volna va-
laszolni, inkabb ugy tunt, mintha nem tudna
m i tis fe 1e 1jen. De igy is van: "Ak i tud ja ,
az nem szul - es aki szol, az nem tudja!"
Ez a kandur megfeledkezett onmagarol es meg-
feledkezett a kulvilagrol. "Semmive" valt
es igy elerte a szandek-nelkuliseg legfelso
fokat. Elmondhatjuk, hogy e fokon valosul
meg az isteni lovagi osveny celja: ales
ne lku1 gyozni."
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FUKAN-ZAZEN-GZ

Dogen zen-mester szovegel
Hakuun Yasutani mester magyarazataivalj
Fumio Hashimoto forditasa nyoman.

E I 0 s z 0

A "Fukan-Zazen-Gi" cimit konyvet tobb
mint hetszaz esztendovel ezelott irta Do-
qen. zen-mester"

Dogen gyermekkori neve Monjumara volt.
Kuga Michichika Herceg es miniszter harma-
dik fiakent szuletett. Anyjal Setsuko, Fu-
jiwara Motofusa Herceg leanya volt.

Ket eves volt amikor apja meghaltl es
het eves koraban anyjat veszitette el. Az
emberi elet mulandosaga igen fajdalmasan e-
rintettei tizenket eves koraban felkereste
Hieizan negyen a templomot es ugyanott Iett
szerzetes tizenharom esztendos koraban. E
helyen oIvasta eI az lssaikyo-t (Sutrak es
kommentarok gyUjtemenye) es ennek soran ket-
seqe i .tamadtak. Eisai zen-mester vez e t ese
nyoman azonban felismerte a Buddha-termesze-
tet (azaz elerte a megvildgosodas eIso foko-
zatat);. Kenninji (Kyoto) templomaban kilenc
even at tanult Eisai eIso tanutvanyatoI Myo-
zen-toI; ez vezette be a Koan-Zen ismerete-
be a Rinzai-iskola szellemeben. ujboI elol-
vasta az lssaikyo-t es ezutan Myozen zen-
mesterre avatta. EzzeI azonban nem elegedett
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meg. Kinaba vandorolt, hogy ott meg melyebb-
re hatoljon a buddhizmus Ienyegebe.

VeguI is ~yoyo zen-me~ter veze~e~e~eI er-
te eI a megvIlagosodast es ezzeI orokose
Iett a Buddhak es Patriarchak altaI hagyo-
manyozott valosagos Dharmanak. visszatert
tehat hazajabal japanba.

A Dogen mester altaI hirdetett tiszta
Zen amelyet az alabbiakban roviden ismer-
tet~nkl ama tanitas, amelyet siddharthal a
szent shakya oIy kimerito modon magyaraza-
tot. Ez a Zen lndiaban a 28. Patriarchara,
Bodhidharmara szallt orogsegkeppen, majd
Kinaba jutott. ltt a 33- pariarcha, Dai~an
Eno oroke Iett es vegaI azt az 51. P~trlarcha,
Dogen zen-mester vitte at japanba_

A Dogen altaI hirdetett tiszta ~n Ienye-
geben abban all· hogya "bennuk rejlo Buddha"
erejeneI fogva ~elyes modon jarjuk a "Buddha
osvenyt". Mas szavakkaI: Ie ljuk feI, ebreez-:
szuk fel valositsuk meg a bennunk Iatensen
Ietezo B~ddha-termeszetet. A hogyan es mikent
kerdesere a Iegrovidebb formaban Dogen mitve,
a "Fukan-Zazen-Gi" felel; a konyv tehat Do-
gen, buddhizmusroI vallott felfogasat tartal-
mazza.

Mi a "Fukan-Zazen-Gi" jelentese?
"Fukan" j e lent ese I a It alanos f olajan las.

EzzeI Dogen azt akarja mondani, hogy a Zazen
mindenki szamara hozzaferhetol ee e z e r t .min-
denki altaI gyakorlando. A ket i.rasi e ! "Fu"
es "Kan" jelentese: "Ne kerdezd bolcs-e vagy
balga, eles-e vagy tompa - kulonbseget ne
tegy."



"zazen" jelentese: ulni (za) es gyakorol-
ni (zen). Zen hangzasbeli visszaadasa a
sanskri t "jhan" szonak, ame L ynek er teIme :
nyugodt gondolkodasmod, vagy szellemi koncent-
racio.

"Gi" jelentese: szokas, modszerj a fenti
osszefuggesben a Zazen m i ken t J ere
vonatkozik.

Dogen mester altaI ajanlott zazen tiszta
Zen, tehat nem kozonseges Zen, amely csak
az egeszsegnek szolga1, sem pedi~ va1ami-
lyen masfajta, buddhizmuson kivu~ alIa, vagy
pseubuddhista isko1a tanitasa. Nem azonos
ezen kivul a Kis Jarmu (Hynayana) zen-jevel,
ame1ynel a gondolkodas-folyamat megszunik es
a szellem teljes nyugalomban van. De ama
zeu-ne s sem nevezheto, amelyne1 "elvarjuk"
a megvi1agosodast (satori). Az oly Zazen
ugyanis, amely celnak eszkoze, nem nevezhe-
to tiszta Zazel1-nek.
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DOGEN MESTER SZOVEGE
es Yasutani mester magyarazatai:

, ~ MAGUNKNAK FOLTESSZUK MA A KERDESEK KER-
DESET, ~GY E/ZT ISMERHETJUK FEL: AZ UT MIN-
DE~KOR ES MINDENUTT TOKELETESEN JELEN VAN
MIERT VOLNA SzUKSEGES ERTE GYAKORLATOKAT VE-
G~Z~I ~S FONNTARTAsA ERDEKEBEN FARADOZNI. A
FO-OSVENY SZABAD ES NYITOTT. MIRE VALO A SOK
IG~EKEZET ES EROLKODES? ES EGyALTALABAN: AZ
EGESZ TUL VAN MINDEN TISZTATALANSAGON! KI HI-
HETI TEHAT~ HOGY SZUKSEG VAN VALAMIRE AMIVEL
M?,GTISZTITANDO VOLNA? A KOZPONT SEHOL'MAsHOL
F9L NEM TALALHATO, MINT ITT HELYBEN! .MI SzUK-
SEG VOLNA TEHAT A eEL ELERESE ERDEKEBEN LABAK-
RA?

A szerzo arra celoz, hogy mindenek elott
a,bu~dhizmus igazi utjat kivanja megmutatni
mlutan egy eleten at azt toke1etesen attanul-
manyozta.
" szavai a buddhi~mus vegso lenyeget vi1agit-
Jak meg: a Buddha-osveny ott van mindenki 1a-
ba a1a~t:, Mindenn~pi eletunk: a1lunk vagy [a-
runk, u1unk vagy al1unk, a1szunk vagy ebren
vagyv..nk,maradunk vagy tavozunk - minden to-
vabbi l1e1ku1 ~uddha-osveny. A kozol1seges em-
ber azonb~n mIndel1napi e1eteben a rejtettet
l1em i ede zi fel. A ba1gak panaszkodnak es "bol-
d~gsagt-;kat"~a1ahol "mash?l" keresik. Pedig
lenyegeben mInden ember tokeletes es tiszta.
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DE MINDEZEK ELLENERE: HAJSzALNYI ELTERES
TATONGO SZAKADEKOT OKOZHAT MENNY ES FOLD KO-
ZOTT - HA UGYANIS CSAK KEVES ROKONSZERV VAGY
ELLENSZENV KELETKEZIK VALAKIBEN~ UGY ENNEK
KOVETKEZMENYE ZAVAROS OSSZEVISSZASAG ES EL-
VESZITJUK (HELYES) TUDATUNKAT. AZ EMBER BAR
BUSZKELKEDHET FOLISMERESI ES MEGVILAGOSODA-
Sl KESZSEGGEL. MEGSZEREZHETTE BAR A BOLCSES-
SEG ATHATO EREJET~ AMELY LEHETOvE TESZI,
HOGY ROPKE PILLANTAsT VESSEN A BUDDHA-ALLA-
POTRA ES BUDDHA-HELYZETRE. ELERKEZETT BAR
AZ OSVENYRE ES ISMERHETI AZ EMBERI TUDATOTi
BIZONYSAGOT TEHET BAR EGET OSTROMLO HATARO-
ZOTTSAGROL. NEHANY LEPESNYIRE BEHATOLHATOTT
MAR A HATARTERULETRE ES ELVEZHETTE ENNEK 0-
ROMET. MEGIS CSAKNEM TELJESEN ISMERETLEN
SZAMARA AMA KAPU~ AMELYEN KILEPHET.

A szerzo visszater a nyers valosaghoz:
nyilvanvalo ugyanis~ hogy realis Ietunk min-
denben ellenkezik egy paradiesomi allapottaI.
Embertarsaink, akikkeI talalkozunk "kozonse-
gesek es tisztatalanok"~ akik tavoI vannak
a Buddha-idealtoI es ugy tunik, hogy semmi
kozosseguk nines a Buddha-IenyegiseggeI. De
mit ert a szerzo a "hajszalnyi elteres" a-
Iatt? Az ember fejlett intellektussaI ren-
delkezik es azt ertekesnek tartja. Az inteI-
Iektus ertekes mukodeseben azonban a raeio-
nalis en-tudat oIy erosen nyilvanuI meg, hogy
az ember egeszen rahagyatkozik. Ez a (raeio-
nalis, megallapito) en-tudat pusz tiltja eI
az eredeti let minden nyomat. Ha a tudati

- 49 -

en valo~agos ~oIna, ugy valoban :ahagyat-
kozhatnank, mlveI azonban ez az en esupan
Iatszat, ugy e tennyeI szamolnunk keII.
Ezt keII szem elott tartanunk amikor ezt
az ent "Ienyeget-nelkuloznek" nevezi a budd-
hista filoz6fia.

Es mineI inkabb eloterbe keruI ez az en,
annal kenyelmetlenebbe, szenvedest okozova
valik a vi lag. De annal bekesebbe, boldogga
valik, mineI inkabb ez az en a hatterbe szo-
rwl ,

Ne feledjuk, hogy bekepzelt enunkkel va-Io azonosulasunk eredmenyezi azt, hogy vala-
mi irant vonzalmat vagy ellenszenvet.erez-
zunk, Es mindaddig amig az ember ragaszkodik
enjehez~ azaz szemelyisegehez, az igazi sza-
badsagot nem erheti eI. Nem jarhatja a Budd-
ha-utat, barha Iatensen birja is a Buddha-
t e rmesze t et ,

JOL JEGYEZZETEK MEG MAGATOKNAK: GIONBAN,
OTT TARTOZKODOTT BOLCSESSEG VAROMANYOSA. HAT
EvEN KERESZTUL ULT KOMOLYAN ES MEGFELELO MO-
DON, EZT ALLITSATOK PELDAKENT MAGATOK ELE.
SHORINBAN~ OTT VOLT A BUDDHA-SZIV HUSEGES
HAGYOMANYAINAK TOLMAcSOLOJA. KILENC EVEN KE-
RESZTUL ULT - ARCAT A FAL FELE FORDITVA. HI-
RE MEG MA IS TORETLENUL EL. IGY CSELEKEDETT
EZ AZ OREG BOLCS. HOGYAN IS MONDHATNANAK LE
A MAl KOR EMBEREI ARROL, HOGY MEGKISERELIEK
A BUDDHA-OSVENY MEGISMERESET?
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Gion: "Gion-shoda" roviditese = ama
templom, ahol siddhartha "ult komolyan es
megfelelo m6don"; ahol a tortenelmi Buddha,
Gautama gyakorolta a zazent (meditaci6t).
shorin: templom Eszak-Kinaban (mas neven:
shorinji), ahol Dharma, a nagy mester ult,
arcat a falnak forditva es gyakorolta a
dhyanat (meditaci6t). 6 apolta tovabb Sha-
kyamuni hagyomanyat. A "Buddha-osveny meg-
ismerese" = a zazen gyakorlasa.

EZERT HAGYIATOK FEL A FELULETES GYAKOR-
LAssAL~ AMI AZT CELOZZA, HOGY MONDATOK ER-
TELMET KIFURKESZITEK4MEG KELL TANULNOTOK
A FORDITOTT MODSZERT, A FENY MEGFORDITAsAT,
HOGY AZ VISSZAFELE SUGAROZZEK. TEST ES LE-
LEK EZUTON ONMAGUKTOL MARADNAK EL. A TULAJ-
DONKEPPENI LATNIVALO IGY MEGMUTATKOZIK. HA
ILYESMIBEN KIVANTOK RESZESULNI, UGY IGYEKEZ-
ZETEK AZ ILYESMIBEN VALO IARTASSAGRA SZERT
TENNI, ILYESMIVEL FOGLALKOZvAN.

Az elme tevekenysege egyedUI nem elegen-
do; a zazen szorgalmas gyakorlasa vezet cel-
hoz. A "feny megforditasa" maga zazen. A za-
zen lenyege nem abban all, hogy bizonyos
targy fele kozeledjunk es azt mint a "masi-
ka t " fe Ifogjuk, hanem e llenke zoleg, abban
onmagunkat kozelitsuk meg es fogjuk fel. A
megvilagosodas, (a lenyegiseg elerese) onma-
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gat6~ kovetkezik be. Termeszetesen idobeli-
Ieq 1gen,n~gy ~l~eresek lehetsegesek: van
aklnek nehany eVl gyakorlasra van szuksege
~an ak~ evtizedeken at kuzkodik es van aki
Jelen Inkarnaci6jaban celhoz ne~ erhet.

A ZAZ~N 9Y~KORLAs~oz CSONDES HELYISEG-
RE V~N SZ~KS~GUNK. EVE ES IvAs TEKINTETEBEN
LEGYUN~ ME~EKTARTOAK. A GYAKORLAs SIKERE-
NEK ELOFELTETELE: TELJES KIKAPCSOLODAs· NE
GONDOLIUN~ S~ IORA, SE ROSSZRA. NE BEFOLYA-
SO~JA KE~ELYUNKET BALSORS VAGY SZERENCSE.
SZUNTESSUK BE TUDATUNK CSAPONGAsAT. HAGGYUNK
FEL A DOLGO~ MERLEGELESEVEL. MEG A BUDDHAvA-
v1LAs SZANDEKA SE MERULJON FEL BENNUNK ES
LENYEGES-E, HOGY ULUNK VAGY ALLUNK? •

A gyakorl~s,kezdetben zajos helyisegben
lc:hetc:tlen•.Klvanatos, hogy kes6bb fuggetle-
n~tenl tud]uk magunkat a kulso korulmenyek-
tol, de a legalkalmasabb termeszetesen min-
d~nkor a csondes es bekes kornyezet. A mer-
tekletesseg szinten igen fontos feltetel·
altalanos ~za?aly, hogy a telitettseget ~in-
denkor kerulnunk kell, tehat j61lakas elott
keII ~z,e~ke:est.abbahagynunk. A partatlans:emlelesl mod mlndenkeppen megval6sitand6
ml~eI ugy,a nega~iv mint a pozitiv kototts~g
~ros aka~ly az osvenyen. Tudatunk feher,
ures pa~l:la~h~z legyen hasonl6 es ezert meg
a Buddhava valas gondolatat, vagyat - a szan-
dekot is hesegessuk el magunkt61; hiszen an-



· - 52 -

l1ak e1kepze1ese~ hogy a megvi1agosodas "mi-
1yel1"~ amugy sem 1ehetseges. "Es 1el1yeges-e,
hogy U1Ul1k vagy a11ul1k?" semmikeppel1 l1e higy-
juk~ ho~y a zel1 gyakor1asa csak u1ve 1ehet-
seges. u1ve~ aIIva~ ebrel1~ alombal1 - mil1del1
he1yzetbel1 es a11apotbal1 1ehetseges a gya-
korlas. A gyakor1as bizOl1YOS fazisabal1 szuk-
seges csak bizOl1YOS e1airt testhe1yzet.

A GYAKORLAs CELJARA KIVALASZTOTT HELYEN
VASTAG pARNAT TEGY A FOLDRE ES ERRE HELYEZZ
MEG EGY (KISEBB) pARNAT. KEKKA-FUZA VAGY
HANKA-FUZA GYAKOROLHATO. KEKKA-FUZA ALATT
EZT ERTJUK: ELOBB A JOBB LAB KERUL A BAL
FELSO COMBRA. RUHAzAT ES OV LAZITOTT, DE
MEGIS RENDEZETTEN VISELENDO. A JOBB KEZ A
BAL LABON NYUGSZIK~ MAJD BAL KEZ A JOBB TE-
NYERBE KERUL ES OTT NYUGSZIK. A KET HUVELYK-
UJJ ERINTI EGYMAsT. A TEST TARTAsA EGYENES
ES IGY ULUNK HELYES MODON. UGYELJUNK ARRA,
HOGY SE BALRA~ SE JOBBRA, SE HATRAFELE NE
DOL1UNK~ DE ELORE SE DOL JON A TEST. DE ARRA
IS UGYELJUNK, HOGY FULEK ES VALLAK, ORR ES
KOLDOK EGY VONALBAN LEGYENEK. A NYELV ERINTI
A SZAJPADLAST. AJKAK ES A FOGAK EGyMASON
NYUGSZANAK. A SZEMEK NY ITOTTAK. A KI- ES BE-
LEGZES NYUGODT ES AZ ORRNYILAsOKON AT TOR-
TENIK. AZ ITT LEIRT HLYZET A LEGELONYOSEBB.
EZUTAN MELYEN BELEGZUNK~ BALRA ES JOBBRA
LENGEST VEGZUNK TESTUNKKEL, MIG VEGRE SZIK-
LASZILARDAN ULUNK. FELMERJUK A FELMERHETET-
LENT. MERT ITT VALAMI FELMERHETETLEN VAN JE-
LEN. ES MIKEPPEN MERHETO EZ FOL? FEL-NEM-
MERESSEL! ES EPPEN EZ A ZAZEN LENYEGES MUVE-
SZETE.
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Az e1airas vi1agos~ l1em szorul magyara-
zatraj ami ViSZOl1t a £elmerhetetlel1 fe1-
mereset i11eti, ez alatt az alabbiakat ert-
juk: Kezdetbel1~ a zazel1 gyakorlasa kozbel1,
zavar6 gOl1dolatok je1el1tkezl1ek. Ha azutal1
az u1esm6dot megszoktuk, a labak l1em fe-
szu1l1ek vagy £ajl1ak, kOl1l1yel1elalmosodul1k.
Ha ekozbel1 a zavar6 gOl1dolatok arama meg-
marad ugy "zavarr61" (sal1ral1)besze1ul1k.
Ha sz6rakozottsag kerit hata1maba~ vagy el-
al.v a s i enye qe t , ugy "e1merulesra1" be sz e-
IUl1k. A zazel1 gyakorlasa kozbel1 azol1bal1a
tudat l1e tUl1jek el, de jUSSOl1 helyes a1la-
potaba? amikor az emlitettek (zavar es el-
merules) l1em jelel1tkezl1ek. 11yallapotbal1
val6sithat6 meg a zazel1 lel1yege? amelyral,
mil1t "fe1-l1em-meresra1" beszeltul1k.
(Mas szavakkal: oly szellemi allapot elere-
seral val1 sz6~ amely mel1tes ellel1tetes pozi-
ci6k elfoglalasat61, azaz felulemelkedett
mil1del1kulol1bsegtevesel1.)

A ZAZEN~ AMELYROL ITT SZO VAN, NEM KO-
~ONSEGES Z~N. SOKKAL INKABB KAPU, AMELYEN
ATHALADVA ONMAGUNKRA TALALUNK. E MODSZER A
3 0 D H I ELERESET ES FONNTARTAsAT ERED-
MENYEZI. CSAPDA ES KALITKA NEM FENYEGETNEK
T~BBE. HA MINDEZEKET MEGERTETTUK, UGY HASON-
LOAK VAGYUNK A VIZEK SARKANYAHOZ ES A TIG-
RISHEZ~ AMELY HATAT SZIKLANAK VETI.TAPASZ-
TALNI FOGJUK~ HOGY A LENYEG ONMAGATOL NYIL-
VANUL MEG - HOGY ZAVAR ES ELMERULES TOBBE
NEM FENYEGETNEK.
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Kozonseges zazen alatt is ertjuk, ami-
kor a gyakorlas eredmenyekent a gondolat-
folyamat teljesen megszunik. Ezt maskeppen
"mushinjo"-nak (tudattalan osszpontos~tas)
is nevezik. Dogen azonban nem ezt a modszert
ajanlja, mert ,szer~nte.a bod ~ i, mas uton
konnyebben elerheto. MInden tanItvany l~g-
alabb is sejti, hogy a zazen nem mas, mInt
a Buddha-osveny gyakorlasa. Hogy azonban
vegeredmenyben arrol van szo, hogy a nyert
felismerest valosagga valtoztassuk, azt c:ak
azok ertik meg, akik ketsegektol m~nten ve-
gighaladtak az uton. csapda es ~a~ltka nem
fenyegeti tobbe az ilyeneket: tokeletesen
szabadda valtak. A tigris hasonlat: hatun~
kat sziklanak vetve vedettek vagyunk; a VI-
zek sarkanya: a felhokben megjelenve csodak-
ra kepes.

TOL TUDOTT, HOGYHA VALAKI UGY A 0INDEN-
NAPIN MINT A SZENTEN TUL TUTOTT, VALOBAN
AKKOR'EROS. AMA HATASOK~ AMELYEK EGY UTTMOZ-
DULATTAL EGY ZASZLORUDDAL~ EGY TUVEL VAqY
KALAPAcCSAL ELERHETUNK~ AMELYEKET,LEGYEZOVEL
OKOLLEL, BOTTAL VAGY EGY F~LKIALTASS~L,MEG-
VALOS ITHATUNK, PUSZTAN ELMENK SEGITSEGEVEL
MEG NEM ERTHETTUK. REVUKON NYILVANULNAK M~G
AMA HATALMAK, AMELYEK TUL ~ANNAK "HANC?0N,ES
SZINEN". TUDAsON ES MEGLATASON TULI TORVENY-
SZERUSEGEK NYILATKOZNAK MEG.
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Mindennapin es szenten tul jutni: onke-
nyes elkepzeleseket mellozni es meg a "szent-
sei;" allapotat sem ahitani. A felsorolt mod-
szerek (ujjmozdulat, zaszlorud, stb.) kulon-
bozo. zen-mesterek tanitasi modszereire, pel-
dazatair aut a Ina k • "Hang es szin": a ku 1v i-
lag dolgai. Tudas es meglatas: a kozonseges
tudat.

ES HA MINDEZ IGY VAN: NE KERDEZzUK, HOGY
A GYAKORLO NEMES-E(. BOU;'S-:.E,~AGY ~OZONSEGES
E~ ~STOB~; NE TEGYUNK KULONBSEGET ELES FELFO-
GOKEPESSEG ES NEHEZFETUSEG KOZOTT. HA A TA-
NITVANY VALOBAN TOREKVO, UGY FARADHATATLAN
IGYEKEZETE BIZTOSITTA A SIKERT. MINDEN TovAB-
BI ELORETUTAs A MINDENNAPIBAN NYILVANUL MEG.

A szerzo ismet a partatlansag szukseges-
segere hivja fel a figyelmet. A faradhatatlan
igyekezet minden bizonnyal meghozza a kivant
eredmenyt, es a "tudat megvaltozasa" bekovet-
kezik. "Minden tovabbi e lorejutas a mindenna-
piban 11.yilvanul meg": barha a tudatval t ozzi s
hatarokat 11.emismer, megis 11.eszamitsunk va-
lami "ujra"; az elet elet marad. Az "uj tudat"
nem zarja ki a regit es a mindennapit. De
a t val t 0 z tat j a belso lenyegise-
get.

ES ILY MODON UGY ONON VILAGUNKBAN, MINT AZ
IDEGEN TATAKON~ UGY A NYUGATI MENNYBEN, MINT
A RELETI FOLDON A BUDDHA-LENYEGISEG FONNTARTA-
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TIK3 AZ IGAZSAG MEGNYILVANUL - MEGPEDlG E-
GYEDUL AzALTAL, HOGY ZAZENT GYAKORLUNK.
BESZELNEK UGYAN TlZEZERNYI MODSZERROL ES E-
ZERNYI ESZKOZROL3 MEGIS ENNEK ELLENERE GYA-
KOROLJUK EGYEoUL A ZAZENT ES IGYEKEZzUNK
EZUTON FOLISMERNl A BUDDHA-OSVENY LENYEGET.

anon vilag: id6 es ter vilaga, amelyben
a tortenelmi Buddha megjelent. Idegen tajak:
Amitabha (a Merhetetlen Feny Buddhaja) bi-
rodalma, az u.n. "paradicsom". Nyugati menny
es keleti fold: India, valamint Kina es Japan.

MIERT IS HAGYJATOK EL HAZATOKAT ES TEVE-
LYEGTEK IDEGEN ORSZAGOKBAN? CSAK EGYETLEN LE-
PES ES ELHALADTOK A KERESETT MELLETT. RENDEL-
KEZESETEKRE ALL AZ EMBER I TEST·MINDEN REJTETT
EREJE. NE TEKOZOLJATOK EL AZ lDOT. A BUDDHA-
OSVENY BENNETEK VAN. TESTETEK FuszAL HARMAT-
CSEPPJEHEZ3 SORSOTOK VILLAMHOZ HASONLATOS.
LETEZESTEK PILLANATNYI!

Hdzatokat (onvaI6tokat) elhagyva az ide-
gen orszagokban tevelyegve "poros targyakat"
talalhattok csupan. E poros targyak: I) alak; 1
2) hang; 3) szagi 4) iz; 5) tapintas targyai;
6) gondolat es elkepzeles. Porosak, mivel az
eredeti tiszta tudatot elhomalyositjak az em-
beri test rejtett ereje: a latens Buddha-ter-
meszet. DE AZ IDOT ELTEKOZOLNI NEM SZABAD,
MIVEL AZ ELET ROVID ES IGY A LEHETOSEGEK KI-
HASZNALAsA NEM TUR HALASZTAsT.


