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ELŐSZÓ

AZ ELMÚLT évtizedekben, de különösen a második világ
háború óta egyre élénkebb érdeklődés mutatkozik a zen 

 buddhizmus iránt. Olyannyira, hogy napjainkban a Zen már 
számottevő tényező a Nyugat szellemi életében és művésze
tében. Ez kétségtelenül összefügg a japán kultúrát övező 
általános lelkesedéssel, ami a háború egyik pozitív utóhatása, 
ám meglehet, mindössze futó divatnak bizonyul. Az érdeklő
dés mélyebb oka azonban az, hogy a zen látásmódja oly közel 
áll a nyugati gondolkodás mindinkább megfigyelhető „inge
rültségéhez”.

Aligha tagadhatjuk, hogy a nyugati civilizáció - minden 
riasztó destruktív vonása ellenére - napjainkban egyik legter
mékenyebb korszakát éli. Káprázatos, gondolatok, felfedezé
sek születnek a tudomány egy-egy új területén - a pszicholó-
giában, a pszichiátriában, a logikában és a tudományfilozófiá- 

ban, a szemantikában vagy a kommunikációelméletben. Le
hetséges, hogy ez a fejlődés részben az ázsiai filozófia megter
mékenyítő hatásának köszönhető, ám egészében véve az az 
érzésem, inkább párhuzamosságról, mint közvetlen hatásról 
beszélhetünk. Erre a párhuzamosságra, azonban annál is in
kább fel kell figyelnünk, mert az az eszmék kölcsönös átvé
telének szédítően izgalmas lehetőségét hordozza.

A nyugati gondolkodás gyors átalakulása jókora zavarodott
sághoz vezetett. Nem pusztán arról van szó, hogy komoly 
nehézségek álltak elő az értelmiség és a széles közönség kö
zötti kommunikációban. A gondolkodás és egyáltalán a törté
nelem átalakulása folytán a társadalmi konvenciók és intéz
mények alapjául szolgáló hétköznapi előfeltevésekben ren
dült meg a bizalmunk A tér, idő, mozgás, a természet és 
természettörvény, a történelmi és társadalmi változás vagy az 
emberi személyiség ismerős fogalmai egyre elmosódottabbá 
váltak. Egyszerre csak rá kellett döbbennünk, hogy irányjel
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zők nélkül bolyongunk abban a világban, amely mindinkább 
a Nagy Üresség buddhista princípiumát idézi. A Nyugat 
számtalanféle bölcsessége, vallása, filozófiája és tudománya 
nem sok útmutatással szolgál, hogyan éljünk ebben a világ
ban, miközben egyre mélyebbre sodródunk a viszonylagosság 
mérhetetlen óceánjában, kilátásaink pedig egyre riasztóbbak. 
Hiszen hozzá vagyunk szokva az abszolúthoz, a szilárd elvek
hez, amelyekben megkapaszkodhatunk, ha szellemi vagy lelki 
támaszra van szükségünk.

Azt hiszem, ez magyarázza a nagyfokú érdeklődést a kul
túrát is megtermékenyítő életforma iránt, amely már vagy 
ezerötszáz éve egészen otthon érzi magát az Ürességben, nem 
szorong tőle, ellenkezőleg: kifejezetten örömét leli benne. A 
zen ilyen szavakkal jellemzi saját helyzetét:

Feje fölött nincs egy cserép födél,
Lába alatt egy talpalatnyi föld.

Az efféle megfogalmazás nem csengene olyan idegenül, ha 
valóban készek lennénk, hogy megértsük: „a rókáknak van 
vackuk, az égi madaraknak fészkük, csak az ember Fiának 
nincs hová lehajtania fejét”.

Nem amellett kardoskodom, hogy „importáljuk” a zent a 
Távol-Keletről, hiszen az mélyen kötődik tőlünk teljesen 
idegen kulturális intézményekhez. Mindenesetre volna mit 
tanulnunk tőle, egyet-mást átvenni vagy éppen elhagyni, 
mindezt a magunk módján. Különleges értéke például az a 
sajátos hang, amellyel egyaránt szól írástudóhoz és írástu
datlanhoz - vagy egyaránt zavarba hozza őket -, és amely a 
kommunikáció előttünk eddig ismeretlen lehetőségét hor
dozza. Közvetlenség, leleményesség, humor rejlik benne, 
érzékenység mind a szép, mind az abszurd iránt, amely 
egyszerre bosszant és gyönyörködtet. Mindenekelőtt azon- 
ban megvan benne az a képesség, hogy a feje tetejére állítsa 
az emberi gondolkodást, feloldva akar a legnyomasztóbb 
emberi problémát is egy effajta kérdésben: „minek az egér, 
ha csak kering?” Az egész mélyén pedig erős, ám a legke
vésbé sem szentimentális együttérzés lakozik az ember 
iránt, aki szenved és elkárhozik, miközben igyekszik megvál
tani magát.
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Számos kiváló könyv foglalkozik a zennel, bár a legjobbak 
közül nem egy ma már nehezen hozzáférhető. Ám mindeddig
- Suzuki professzort is beleértve - senki sem tárgyalta a témát 
átfogó történeti perspektívában, a kínai és indiai műveltséggel 
összefüggésben. Suzuki háromkötetes Essays in Zen Buddhism 
(Esszék a zen buddhizmusról) című könyve, mely a zen 
különböző aspektusairól szóló tudományos igényű tanulmá
nyok rendszertelen gyűjteménye, rendkívül jól használható a 
kutató számára. A témában járatlan olvasót, aki még az általá
nos elvekkel sincs tisztában, azonban alaposan összezavarhat
ja. Ragyogó könyve, az lntroduction to Zen Buddhism (Bevezetés 
a zen buddhizmusba) viszont meglehetősen szűk, speciális 
kérdéseket tárgyal. A zen és a kínai taoizmus, illetve az indiai 
buddhizmus viszonyával kapcsolatban lényegbevágó infor
mációkról nem beszel, bizonyos tekintetben pedig a kelleté
nél jobban misztifikál. Többi tanulmánya mind a zen speciális 
kérdéseivel foglalkozik, feltételezve az általános háttér isme
retét és a történeti rálátást,

R. H. Blyth Zen in English Literature and Oriental Classics 
(Zen az angol irodalomban és a keleti klasszikusoknál) című 
könyve az egyik legjobb bevezetés, ám kizárólag Japánban 
adták ki, és szintén nem ismerteti a zen hátterét. Csapongó, 
bámulatosan érzékeny megfigyelések sorozata, meg sem kí
sérli azonban, hogy módszeresen mutassa be tárgyát. Saját 
könyvem, a Spint of Zen (A zen szelleme) pusztán Suzuki 
korábbi munkáinak népszerűsítésére vállalkozik, sok tekin
tetben tudománytalan és idejétmúlt, noha érthetőség és egy
szerűség dolgában nem minden érdem nélkül való. Christmas 
Humphrey Angliában megjelent könyve, a Zen Buddhism 
(Zen buddhizmus) megint csak Suzukit népszerűsíti, és szin
tén nem világítja meg a zen kulturális kontextusát. Világos, 
érzékletes stílusban írt könyv, a szerző azonban párhuzamos
ságokat vél felfedezni a zen és a teozófia között, amit a magam 
részéről meglehetősen kétségesnek tartok. A zenről szóló 
többi tanulmány, akár nyugati, akár japán szerzők tollából, 
vagy egészen speciális kérdésekkel foglalkozik, vagy valami
lyen más területtel - pszichológiával, művészettel, kultúrtör
ténettel - összefüggésben tárgyalja a zent.

A téma alapos, rendszeres, átfogó tárgyalása híján tehát 
aligha csoda, hogy a nyugatiak- minden lelkesedésük ellenére
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- csupán zavaros benyomásokat szerezhettek a zenről. A fel
adat tehát egy ilyen könyv megírása volt - és én vállalkoztam 
rá, mert akik nálam jobban ismerik a témát, azok közül senki 
sem tűnt hajlamosnak vagy alkalmasnak erre. Úgy gondolom, 
ideális esetben ezt a munkát valamelyik felkészült, tekintélyes 
zen mesternek kellene elvégeznie. Jelenleg azonban egyikük 
sem rendelkezik az angol nyelv kellő ismeretével. Ezen túl
menően, ha valaki egy hagyományrendszeren belülről, külö
nösen annak intézményes hierarchiáján belülről szól, valószí
nűleg nem lesz meg benne a kellő fogékonyság a kívülálló 
nézőpontja iránt. A japán zen mesterek és a nyugatiak kom
munikációjában ismét csak az az egyik legfőbb akadály, hogy 
egyik fél sincs tisztában az alapvető kulturális előfeltevések 
különbségével. Mindkét oldal annyira csak önmagára figyel, 
hogy nem is érzékeli, kommunikációs eszközei mennyire kor
látozottak.

Akkor talán e munka elvégzésére az a nyugati szerző lehet
ne a legalkalmasabb, aki, hosszú éveket töltve valamely japán 
mester keze alatt, végigjárta a zen képzés iskoláját. Nos, a 
nyugati „tudományosság” szempontjából ilyesvalaki szóba sem 
jöhetne, hiszen „lelkes”, tehát „részrehajló” lévén képtelen 
volna az objektív, érdekmentes szemléletre. Szerencsénkre 
vagy szerencsétlenségünkre azonban a zen elsősorban nem
verbális tapasztalat, tisztán irodalmi vagy tudományos mód
szerrel egész egyszerűen megközelíthetetlen. Nincs más módja, 
hogy megtudjuk, mi, és főképpen, mi nem a zen, mint hogy 
magunk is megpróbálkozzunk gyakorlatával, hiszen csak így 
juthatunk el a szavak mögött húzódó jelentéshez. Azok a 
nyugatiak, akik végigjárták a Rinzai zen különleges iskoláját, 
többnyire túlzott gyanakvásba estek, mondván:

Aki tud: nem beszél;
Aki beszél: nem tud.

Miközben tehát nem sok mindent árulnak el, nem is me
rülnek teljes hallgatásba. Egyfelől szeretnék megosztani má
sokkal mindazt, amit megtudtak, másfelől meggyőződésük, 
hogy a szavak végső soron hasznavehetetlenek, Ezenkívül 
megállapodás is köti őket, hogy nem beszélnek a képzés 
bizonyos aspektusairól. Tehát jellegzetes ázsiai álláspontra
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helyezkednek; „gyere, tapasztald meg te magad!”. A tudomá
nyos képzettségű nyugati azonban maga is óvatos, szkeptikus 
alak, nem is egészen alaptalanul, tehát tudni szeretné, mire 
vállalkozik. Pontosan tisztában van azzal, hogy a gondolkodás 
hajlamos becsapni önmagát: olyan tájakra vágyakozik, ahol 
elkerülhetetlenül le kell vetkőznie kritikai beállítottságát. Az 
ázsiaiak annyira elítélik ezt az attitűdöt, nyugati rajongóik 
pedig még rajtuk is túltesznek, hogy néha meg annyit sem 
hajlandók elárulni a kutatónak, ami pedig messze nem esne 
túl az emberi nyelv és az intellektuális felfogás határain.

Tehát kívülről, „objektív” megfigyelőként, és belülről, 
„szubjektív” tanítványként, egyaránt nehéz a zenről írni. Kü
lönböző szituációkban ennek a dilemmának mindkét oldalát 
megtapasztaltam. Tanulmányoztam a zent „objektív megfi
gyelők” társaságában, és meggyőződtem róla, hogy minden 
erényük mellett kivétel nélkül célt tévesztenek - vacsora 
helyett csupán az étlapot fogyasztják. Álltam tradicionális - 
igaz, nem zen - hierarchián belül is, és ugyanúgy meggyőződ
tem arról is, hogy ebben a helyzetben az ember azt sem tudja, 
mit vacsorázik. Jóformán „idióta” lesz, képtelen kommuni
kálni olyan emberekkel, akik nem tartoznak vele egy akolba.

Veszélyes és ésszerűtlen dolog lenne, ha a világ egymást 
kölcsönösen kizáró közösségekből állna. Különösen érvényes 
ez a Kelet és Nyugat nagy kultúráira, mert közöttük a lehető 
leggazdagabb lehetőségek kínálkoznak a kommunikációra, és 
a lehető legnagyobb a párbeszéd elmaradásának a kockázata. 
Mint olyasvalaki, aki több mint húsz éve azon dolgozik, hogy 
a Nyugatnak bemutassa a Kelet gondolkodásmódját, egyre 
biztosabb vagyok benne, hogy a zen értelmezésében is tarta
nunk kell magunkat egy határozott elvhez. Egyfelől szükséges 
a beleérzés, hogy lehetőségeink határán belül magával az 
életformával is megpróbálkozzunk. Másfelől ellen kell állni 
minden kísértésnek, hogy beálljunk a sorba, és elkötelezzük 
magunkat valamely intézmény mellett. Ebben a barátian sem
leges helyzetben mindkét tábor hajlamos kisajátítani az em
bert, aki pedig félreértelmezéseivel a legrosszabb esetben is 
csak arra ösztönzi őket, hogy világosabban fejezzék ki magu
kat. Két nézőpont viszonyát sokkal könnyebb megérteni, ha 
egy harmadikkal vetjük össze őket Ha tehát zen-tanulmá
nyunk csupán annyit tesz, hogy megfogalmaz egy sem nem
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zen, sem nem nyugati álláspontot, legalább megteremtett egy 
ilyen harmadik vonatkoztatási pontot.

Nem kétséges azonban, hogy a zen lényegéből adódóan 
elutasít mindenfajta szerveződést, minden kísérletet arra, hogy 
valamely intézmény kizárólagos birtokába vegye. Ha van egy
általán valami a világon, ami túllép a kulturális sémák viszony
lagosságán, a zen biztosan az. Ez lehet a magyarázata annak, 
hogy a legkisebb mértékben sem intézményesült, és hogy 
számos régi „univerzális individualista” képviselője soha nem 
lett tagja egyetlen zen szervezetnek, nem kereste formális 
tekintélyek elismerését.

Ez tehát álláspontom a zennel kapcsolatban - úgy érzem, 
őszintének kell lennem az Olvasóhoz egy olyan korban, ami
kor örökösen mások hitelével és rátermettségével vagyunk 
elfoglalva. Nem mondhatom magamról, hogy zen buddhista 
vagy akár csak buddhista lennék - úgy érzem, ez olyan volna, 
mintha magát az égboltot akarnám becsomagolni és megcím
kézni. Azt sem állíthatom, hogy objektív tudományos kutató 
volnék, mert - legalábbis, ami a zent illeti - ez ahhoz hason
lítana, mintha kitömött pacsirtákon kívánnám tanulmányozni 
a madárdalt. Semmilyen jogalapom nincs, hogy a zenről 
beszéljek. Hacsak az nem, hogy szinte gyermekkoromtól 
fogva boldogságot jelentett számomra a megismerkedés a zen 
irodalmával és művészetével, valamint e korábban járatlan út 
számos japán és kínai utazójával.

Ez a könyv egyaránt szól az átlagolvasónak és az elmélyülni 
kívánó kutatónak, remélve, hogy az előbbi megbocsátja a 
tudományos terminológiát, mindazt a kritikai apparátust, amely 
elsősorban a kutatónak lesz hasznára. A könyv két részből áll, 
az első a zen hátterével és történetével, a második elveivel és 
gyakorlatával foglalkozik. Az információk forrásai három tí
pusba sorolhatók. Először is felhasználtam majdnem minden 
európai nyelven megjelent tanulmányt. Természetesen jelen
tős mértékben hasznát vettem D. T. Suzuki professzor mun
káinak, ha igyekeztem is nem túlzottan támaszkodni rájuk - 
nem mintha bármiféle hiányosságuk volna, hanem mert úgy 
gondolom, egy új álláspont kifejtése címén az Olvasó többet 
várhat el az ő nézeteinek puszta összefoglalásánál.

Másodszor, a zenről kifejtendő nézeteim lényege a jelentő- 
sebb régi kínai dokumentumok gondos tanulmányozásán



ELŐSZÓ 13

alapul, különös tekintettel a Hszin-hszinMing, a Tan-King vagy 
a Hatodik Pátriárka Szútrája, a Lin-ai Lu és a Ku-cun-hszü 

 Jü-lu dokumentumaira. A Tang-dinasztia Kínájára vonatkozó 
ismereteim bizonyára nem elég alaposak a korabeli irodalom 
legkényesebb kérdéseinek vizsgálatához, ám úgy gondolom, 
elegendőek ahhoz, amire itt szükségem volt, nevezetesen, 
hogy világos képet kapjak a tanítás lényegéről. Mindezen 
erőfeszítéseimet sokban támogatták munkatársaim, az Ame
rican Academy of Asian Studies kutatói. Külön köszönettel 
tartozom Sabro Hasegawa és Gi-ming Shien professzorok
nak, Dr, Paul és Dr. George Fungnak, Dr. Frederick Hong
nak, Charles Yicknek és Kazumitsu Katónak, a Szoto zen 
iskola papjának.

Információim harmadsorban az utóbbi húsz év alatt szá
mos zen tanítóval és tanítvánnyal való személyes találkozá
somból származnak.

A tudományos képzettségű Olvasónak meg kell bocsátania, 
hogy nem használom a szanszkrit szövegek latin betűs átírá
sánál szokásos nehézkes diakritikus jeleket, amelyek csak meg
zavarnák az átlagolvasót, viszont szükségtelenek a szanszkri- 
tológus számára, aki könnyűszerrel felidézi a Devanagiri írást. 
Ami a zen mesterek nevét és a zen szövegek címét illeti, ezeket 
mandarin vagy japán nyelvű latin betűs átírásban adom meg 
a származási országtól függően, a szakkifejezéseket pedig man
darin nyelven, kivéve, ha kifejezetten a japán zen tárgyalásá
ban szerepelnek.

Rendkívül hálás vagyok R. H. Blyth szíves hozzájárulásá
ért, hogy a tokiói Hokuseido Press által kiadott nagyszerű 
négykötetes Haiku antológiájából számos haikut idézhessek.

Boldog vagyok végül, hogy köszönetét mondhatok a Bol- 
lingen Foundation hároméves ösztöndíjáért, amely lehetővé 
tette a könyv megírását előkészítő kutatás nagy részét.

ALAN W. WATTS

The American Academy of Asian Studies
San Francisco, 1956. július



MEGJEGYZÉS

A szövegben felső indexben álló betűk a 215, 
oldaltól kezdődő kínai jegyzetekre, a dőlt betűs 
és szögletes zárójelek közt álló számok az idéze
tet tartalmazó mű fejezetére vagy részletére, a 
kerek zárójelbe tett számok pedig a 209. oldaltól 
kezdődő Bibliográfiára, utalnak.
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ELSŐ FEJEZET

A TAO FILOZÓFIÁJA

A ZEN buddhizmus egyfajta életmód és életszemlélet, amely 
nem sorolható a modern nyugati gondolkodás egyetlen kate
góriájába sem. Nem vallás és nem filozófia, nem pszichológia 
vagy másfajta tudomány. Leginkább arra példa, amit Indiában 
a Megszabadulás Útjának neveznek - ebben a tekintetben a 
taoizmus, a védanta és a jóga rokona. Amint hamarosan nyil
vánvalóvá válik, a Megszabadulás Útja soha nem határozható 
meg pozitív definícióval, csupán sejtetni lehet azáltal, hogy 
megmondjuk, mi mindennel nem azonos - kicsit úgy, ahogy 
a szobrász bont ki egy formát a kőtömbből, lefaragva róla a 
fölösleges darabokat.

Történeti szempontból úgy tekinthetjük, hogy a zenben az 
indiai és a kínai kultúra régi tradíciója teljesedik ki, bár igazá
ból sokkal inkább kínai, mint indiai, a XII. századtól kezdve 
pedig a legmélyebben és legtermékenyebben Japán kultúrájá
ban vert gyökeret. Mint e jelentős kultúrák gyümölcse, mint 
a Megszabadulás Útjának egyedülálló és páratlanul tanulságos 
példája, a zen Ázsia egyik legbecsesebb ajándéka a világnak.

Eredetét tekintve a zen legalább annyira taoizmus, mint 
buddhizmus jellegzetes kínai atmoszférája miatt is talán leg
jobb, ha a kínai eredet vizsgálatával kezdjük - miközben a 
taoizmus példáján egyúttal azt is illusztrálhatjuk, amit a Meg
szabadulás Útja jelent.

Minden nehézség és mindaz a miszticizmus, amellyel a zen 
nyugati kutatója találkozik, jórészt a kínai gondolkodásmód 
hiányos ismeretéből fakad - mely gondolkodásmód döb
benetes mértékben eltér a miénktől, és éppen ezért különleges 
érték számunkra, hiszen segítségével kritikai távlatba állíthat
juk saját eszméinket. Itt nem egyszerűen az a feladatunk, hogy 
új gondolatokat sajátítsunk el, amelyek úgy térnek el a miénktől, 
ahogy mondjuk Kant elméletei különböznek Descartes-éitól 
vagy Kálviné a katolikusokétól. A problémát az jelenti, hogy
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felismerjük a különbségeket gondolkodásmódjaink premisz- 
szái és konkrét technikái között, amit pedig többnyire elmu
lasztunk. A kínai filozófia nyugati értelmezése hajlamos arra, 
hogy jellegzetesen nyugati eszméket bújtasson kínai termi- 
nologiába. Ez az elkerülhetetlen hátránya annak, ha a nyugati 
tudomány tisztán irodalmi módszereivel tanulmányozzuk az 
ázsiai filozófiát, mert a szavak csak annyiban alkalmasak a 
kommunikációra, amennyiben az emberek közös tapasztala
tokban osztoznak.

Nem kockáztatnám meg azt az állítást, hogy egy olyan 
gazdag, kiművelt nyelv, mint, az angol, alkalmatlan volna a 
kínai csűrik visszaadására. Épp ellenkezőleg, sokkal több 
mindent ki lehet vele fejezni, mint amit a taoizmus és a zen 
egyes kínai vágyj apán kutatói hittek volna, éppen mert angol
tudásuk kívánnivalót hagyott maga után. A nehézséget nem 
annyira a nyelv jelenti, mint inkább azok a gondolkodási 
minták, amelyeket bármely téma tudományos kezeléséhez 
mindeddig elengedhetetlennek tartottunk. Ilyesfajta minták 
nem alkalmazhatók például a taoizmus és a zen tekintetében, 
nagyrészt ennek tulajdonítható az a benyomás, hogy a „keleti 
gondolkodás” misztikus, irracionális és kifürkészhetetlen. 
Alaptalan továbbá az a vélekedés is, hogy a mi kultúránk 
egyetlen ponton sem érintkezik ezekkel a jellegzetesen kínai 
és japán kérdésekkel. Míg a nyugati tudomány és gondolkodás 

formális felosztásában valóban semmi nem felel meg a Meg
szabadulás Utjának, R. H. Blyth csodálatos tanulmánya, a Zen 
in English Literature (Zen az angol irodalomban) a lehető 
legvilágosabban kimutatta, hogy a zen alapvető gondolatai 
univerzálisak

Hogy a taoizmus és a zen első látásra oly talányosnak tűnik 
a nyugati gondolkodás számára, annak oka elsősorban az, 
hogy mi leszűkített értelemben fogjuk fel az emberi tudást. 
Számunkra a tudás majdnem mindig csak azt jelenti, amit a 
taoista konvencionális tudásnak nevezne - nem tekintjük 
ugyanis tudásnak azt, amit nem vagyunk képesek szavakkal 
vagy más konvencionális jelekkel (például matematikai vagy 
zenei jelekkel) kifejezni. Az effajta tudást azért mondjuk 
konvencionálisnak, mert a kommunikáció kódjait társadalmi 
megállapodás határozza meg. Ahogy az egy nyelvet beszélők 
kimondatlanul megállapodnak abban, hogy mely szavak mely
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dolgokat jelölnek, minden társadalom és minden kultúra 
tagjait kommunikációs kapcsolatok kötik össze, amelyek a 
dolgok és cselekvések osztályozását, értékelését illetően szám
talan megállapodásra támaszkodnak.

Ily módon a nevelésnek az a feladata, hogy felkészítse a 
gyermeket a társadalomba való beilleszkedésre, rábírja, hogy 
fogadja el és sajátítsa el a társadalom kódjait - a kommunikáció 
szabályait és konvencióit, amelyek segítségével a társadalom 
fenntartja önmagát. Először is itt van a beszélt nyelv. A gyer
meket megtanítjuk, hogy „fa” (és nem, mondjuk, „bumm") 
az egyezményes jele annak (és a tárgyra mutatunk). Nem 
nehéz belátni, hogy a „fa” szó puszta konvenció. Sokkal 
kevésbé nyilvánvaló, hogy konvenció szabályozza magának a 
dolognak más dolgoktól való elhatárolását is. A gyermeknek 
ugyanis nemcsak azt kell megtanítanunk, hogy mely szavak 
mely dolgokat jelölnek, hanem hogy kultúránk milyen ki
mondatlan megállapodások alapján különíti el egymástól a 
dolgokat, és jelöli ki a határokat a hétköznapi tapasztalatok
ban. így például tudományos konvenció dönti el, hogy 
halnak vagy kígyónak tekintsük-e az angolnát, viszont gram
matikai konvenció, hogy mely tapasztalatokat nevezzünk tár-
gyaknak, eseményeknek vagy cselekvéseknek. Hogy ezek a 

konvenciók mennyire önkényesek, kitűnik például egy ef
féle kérdésből: „Hová tűnik az öklöm (tárgyat jelölő főnév), 
ha kinyitom a kezem?” A dolog rejtélyes módon eltűnik, ám 
csak azért, mert az általában tárgyakat jelölő szófaj ebben az 
esetben cselekvést takar. Az angolban a dolgokat és cselekvé
seket világosan, ha nem is mindig logikusan, megkülön
böztetjük, a kínaiban azonban számos szó egyaránt szolgálhat 
főnévként és igeként is - aki tehát kínaiul gondolkodik, sem
milyen nehézséget nem talál abban, hogy egy dolog egysz
ersmind esemény is, és hogy világunk inkább folyamatokból, 
mint egységekből épül fel.

A gyermeknek a nyelven túl számos egyéb kódot is el kell 
sajátítania. Az együttélés szükséglete megkívánja, hogy meg
egyezzünk a jog, az erkölcs, a jó modor, a művészet, a súlyok, 
mértékegységek, a számok és mindenekelőtt a szerepek kód
jaiban, Nehezen tudnánk kommunikálni egymással, ha nem 
azonosulnánk olyasfajta szerepekkel, mint apa, tanár, munkás, 
művész, „rendes ember”, úriember, sportoló és így tovább.
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Amilyen mértékben azonosulunk ezekkel a sztereotípiákkal 
és a hozzájuk kapcsolódó viselkedési szabályokkal, annyiban 
érezzük, hogy valakik vagyunk, mert társaink könnyebben 
elfogadnak - vagyis azonosítanak - bennünket, és érzik, hogy 
mi „rendben vagyunk”. Amikor két idegen találkozik egy 
összejövetelen, mindvégig zavarban vannak, amíg a házigazda 
be nem mutatja őket egymásnak, megjelölve szerepeiket is, 
mert egyikük sem tudja, milyen társalgási és viselkedési sza
bályokat kövessen.

Itt is könnyen belátható a szerepek konvencionális volta. 
Ugyanis egy férfi, aki apa, lehet ugyanakkor orvos, művész, 
alkalmazott vagy fivér is. Az is világos, hogy ezeknek a szerep
címkéknek az összessége távolról sem adja meg az ember 
adekvát leírását, noha alkalmas arra, hogy elhelyezze őt vala
milyen általános osztályozásban. Az ember azonosságát meg
határozó konvenciók azonban sokkal kifinomultabbak és jó
val kevésbé nyilvánvalóak ezeknél. Azt is megtanuljuk, még
hozzá igen alaposan, bár távolról sem annyira explicit módon, 
hogy magunkat hasonlóan konvencionális énképpel azono
sítsuk. A konvencionális „én” a születéssel kezdődő, szelektált 
emlékekből összeállított történet. A konvenció szerint én nem 
egyszerűen az vagyok, amit éppen most teszek, hanem mind
az, amit korábban tettem. Múltam konvencionális elvek alap
ján megszerkesztett változatáról el kell fogadnom, hogy úgy
szólván több köze van „igazi énemhez”, mint annak, ami most 
vagyok. Mert ami most vagyok, lebegő és megfoghatatlan, 
ezzel szemben ami voltam, rögzített és végleges. Ez a szilárd 
alapja, hogy előre lehessen vetíteni, mi leszek a jövőben - így 
tehát az az eset áll elő, hogy jobban meghatároz engem az, ami 
már elmúlt, mint ami éppen jelen van. Fontos felismernünk, 
hogy az ember történeti azonossága mennyire szelektált em
lékekből, múltbeli eseményekből épül fel. Az események és 
élmények végtelenségéből kiemelünk - vagyis absztrahálunk
- egyeseket mint jelentőseket, jelentőségüket pedig termé
szetesen konvencionális kritériumok határozzák meg. A kon
vencionális tudás ugyanis természete szerint absztrakciók - 
jelek és szimbólumok - rendszere, amelyekben a tárgyak, 
események végső körvonalaikra redukálódnak, valahogy úgy, 
ahogy a kínai jenA karakter végletekig stilizált és általánosított 
alakja „embert” jelöl.
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Mindez éppúgy érvényes a szavakra, mint az ideogram- 
mákra. „Ember”, „hal”, „csillag”, „virág", „fut”, „növekszik”
- e szavak is mind olyan tárgyak, események osztályait jelölik, 
amelyeknek egy-egy tagját teljes komplexitásukból kivont 
egyszerű attribútumok alapján ismerjük fel.

Az absztrakció tehát majdhogynem elengedhetetlen felté
tele a kommunikációnak, hiszen segítségével gondolkodá
sunk egyszerű és gyors „fogásokkor képes megragadni a 
tapasztalatot. Az a kijelentés, hogy egyszerre csak egy dologra 
tudunk gondolni, éppen olyan, mint hogy a Csendes-óceánt 
nem nyelhetjük le egyetlen hörpintésre - apránként, csészé
ben kell kimernünk. Az absztrakció és a konvencionális jelek 
a csészének felelnek meg - olyan egyszerű egységekre re
dukálják az élményt, amelyeket egyesével fel tudunk fogni. 
Ez arra emlékeztet, ahogy egy görbe hosszát rövid egyenes 
szakaszok sorozatával méljük meg, vagy megszámoljuk, hogy. 
a négyzethálós papíron hány kockán nálad át.

Ugyanezt a folyamatot példázza az újságban kinyomtatott 
fotó és a televíziós képátvitel is. Az első esetben a valóságos 
jelenetet egy négyzetrács világos és sötét pontjainak sokaságá
val reprodukáljuk, amely nagyító nélkül nézve a fekete-fehér 
fénykép benyomását kelti. Akármennyire hasonlít is az eredeti 
jelenetre, valójában annak csak pontokkal rekonstruált má
solata, hasonlóan ahhoz, ahogy konvencionális szavaink és 
gondolataink absztrakt jelekkel reprodukálják élményeinket. 
A televíziós kamera talán még jobban emlékeztet a gondol
kodás folyamatára, amennyiben a valóságos jelenetet lineáris 
impulzussorozat formájában továbbítja.

Az ilyen konvencionális jelekkel történő kommunikáció 
tehát absztrakt, egymás után következő mozzanatokra fordítja 
le az univerzumot, amelyben pedig egyszerre sok minden 
történik, és amelynek konkrét valósága ezért mindig elillan az 
absztrakt jelekkel való pontos leírás elől. Ilyen módszerrel 
akár egyetlen porszem pontos leírása is az örökkévalóságig 
tartana, hiszen minden egyes tömegpontjáról külön-külön 
számot kellene adnunk.

A beszéd lineáris, lépésről lépésre haladójellege különösen 
szembetűnő a betűírást alkalmazó nyelveknél, amelyek a ta
pasztalatokat hosszú betűsorozatokkal ábrázolják. Nem könnyű 
megmondani, miért kell így „szép sorjában" kommunikál
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nunk egymással (és önmagunkkal). Az élet nem ilyen ne
hézkes,lineáris módon folyik, szervezetünk talán egy pillana
tig sem működhetne, ha minden egyes lélegzet, szívdobbanás 
vagy idegimpulzus tudatosításával kellene irányítania önma
gát. Ha azonban magyarázatot keresünk a gondolkodásnak 
érre a jellegzetességére, jól alkalmazható a látás analógiája. 
Ugyanis kétfajta látással rendelkezünk: centrális és perifériás 
látással, amelyek a reflektorra és a szórt fényre emlékeztetnek. 
A centrális látás aprólékos műveleteknél, például olvasásnál 
működik, amikor szemünk reflektor módjára egyenkéntpásztáz 
végig parányi területeken. A perifériás látás kevésbé tudatos, 
kevésbé élénk, mint a reflektor erős fénye. Félhomályban 
vesszük hasznát, vagy ha „tudat alatt” olyan tárgyakat és moz
gásokat figyelünk meg, amelyek nem esnek a centrális látás 
irányába. A reflektorral ellentétben azonban egyszerre sok 
mindenre képes rávilágítani.

Egyfajta analógia áll fenn - talán több is egyszerű analógiá
nál - a centrális látás és a tudatos, lépésenként működő gon
dolkodás, illetve a perifériás látás és a testünk hihetetlenül 
bonyolult működését gondolkodás nélkül szabályozó, mód
felett titokzatos folyamat között. Meg kell továbbá jegyez
nünk, hogy testünket csak azért mondjuk bonyolultnak, mert 
lineáris gondolatok, szavak és fogalmak segítségével próbáljuk 
megérteni. A komplexitás ugyanis nem annyira testünket 
jellemzi, mint inkább azt a törekvést, hogy a gondolkodás 
ilyesfajta eszközeivel próbáljuk felfogni. Olyan ez, mintha egy 
terem minden részletét egyetlen fénysugárral próbálnánk le
tapogatni. Éppen olyan körülményes lenne, mint csésze he
lyett villával vizet meríteni.

Ebben a vonatkozásban az írott kínai nyelv valamelyest 
előnyben van a miénkkel szemben, ami talán gondolkodás- 
módjaink különbözőségére is utal. A kínai írás is lineáris, benne 
is absztrakciók egymást követő sorozatát fogjuk fel. Jelei mégis 
valamivel közelebb állnak a valósághoz, mert lényegében képek, 
és a kínai közmondás szerint: „egyszer mutatni annyi, mint 
százszor mondani”. Gondoljunk például arra, milyen könnyű 
megmutatni valakinek egy bonyolult csomózást, és milyen 
nehéz ugyanezt pusztán szavakkal leírni.

Nos, általában jellemző a nyugati gondolkodásra, hogy 
amit nem tudunk ábrázolni, lineáris jelekkel, gondolatokkal



leírni, azt valójában nem is értjük, Olyanok vagyunk, mint aki 
a bálban „petrezselymet árul”, mert képtelen elsajátítani a 
táncot, hacsak valaki le nem rajzolja neki a lépések diagramját. 
Valamilyen oknál fogva nem bízunk értelmünk „perifériás 
látásában”, ezért nem is aknázzuk ki azt teljesen. Például 
amikor zenét tanulunk, a hangmagasságok és a ritmusok egész 
skáláját rögzített hang- és ritmusegységek jeleire redukáljuk - 
ez a jelölés már nem lenne alkalmas a keleti zene ábrázolására, 
A keleti zenész kevésbé finom jelölésrendszert alkalmaz, 
amely azonban csak emlékezteti őt a melódiára. Nem kottából 
tanulja a zenét, hanem tanára játékát hallgatja, azt utánozza, 
arra próbál „ráérezni”, ennek révén azután olyan ritmikai és 
tonális készségekre tesz szert, mint Nyugaton talán csak a 
dzsesszzenészek - akik egyébként szintén hasonló módon 
közelítik meg a zenét.

Nem állítjuk, hogy a nyugati ember egyáltalán nem hasz
nálja perifériális tudatát. Mint ember minden pillanatban 
hasznát veszi. Minden művész, munkás vagy sportoló kiaknáz
za képességeinek valamilyen speciális formáját. Tudományos és 
filozófiai értelemben azonban nem tartjuk kellő tiszteletben. 
Éppen csak kezdjük felismerni a benne rejlő lehetőségeket, a 
legritkábban jut eszünkbe, hogy legfőképpen annak a „valóság- 
ismeretnek” a megszerzésében lehetne segítségünkre, amely
hez egyébként nyakatekert teológiai spekulációkkal, metafizi
kával, logikai levezetésekkel igyekszünk eljutni.

Ha az ősi kínai társadalmat tekintjük, két egymást kiegé
szítő „filozófiai” hagyományt találunk benne - a konfucia- 
nizmust és a taoizmust Általánosságban szólva az előbbi 
foglalkozott a társadalom kommunikációs rendszerét alkotó 
nyelvi, erkölcsi, jógi és rituális konvenciókkal. Másképpen 
tehát a konfucianizmus a konvencionális ismeretekkel foglal
kozik, irányítása alatt a gyermekek úgy nőnek fel, hogy ere
dendően szertelen, szeszélyes természetük beleilleszkedjék a 
társadalmi rend Prokrusztész-ágyába. Az egyén a konfucia
nizmus formuláival határozza meg önmagát és helyét a tár
sadalomban.

A taoizmus követői ezzel szemben az idősebbek, különö
sen, akik már kivonultak a közösség aktív életéből. A kivonu
lás a társadalomból mintegy a konvencionális gondolkodási és 
viselkedési mintáktól való megszabadulás külső jele. A tao-
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izmus ugyanis az ábrázoló gondolkodás absztrakt, lineáris 
fogalmai helyett a nem-konvencionális tudással, az élet köz
veden megértésével foglalkozik

Tehát a konfucianizmus irányít bennünket abban a megke
rülhetetlen társadalmi feladatban, hogy a konvenció merev 
szabályai közé kényszeresük az élet eredendő spontaneitását
- ez pedig nemcsak konfliktussal és fajdalommal jár, hanem 
annak a jellegzetes természetességnek és zavartalanságnak az 
elvesztésével is, amelyet annyira szeretünk a kisgyermekben, 
és amelyet csak szentek és bölcsek képesek nagy ritkán vissza
szerezni. A taoizmus feladata, hogy jóvátegye az elkerül
hetetlen kárt, amelyet ez a fegyelem okoz, miközben nemcsak 
visszaadja, hanem tovább is fejleszti az eredendő spontanei
tást, melyet úgy neveznek: cu-janB vagy „éppen-így”. A gyer
mek spontaneitása ugyanis, akárcsak minden egyéb vonása, 
gyermeteg. A nevelés csak a merevséget fejleszti benne, nem 
a spontaneitást. Van, akinek a természetében a társadalmi 
konvenció és az elnyomott spontaneitás heves konfliktusa 
bűnözésben, elmebajban vagy neurózisban nyilvánul meg. 
Ezt az árat kell megfizetnünk a rend egyébként kétségbevon
hatatlan előnyeiért.

A taoizmust azonban semmiképpen sem foghatjuk fel a 
konvenció elleni lázadásnak, bár nemegyszer használták for
radalmi ürügyként. A taoizmus mint a Megszabadulás Útja 
soha nem valósulhat meg forradalom révén, hiszen köztu
dott, hogy a forradalmak a zsarnokságot csak újabb, még 
szörnyűbb zsarnoksággal váltják fel. Nem az szabadul meg a 
konvenciótól, aki elveti, hanem, aki nem hagyja magát be
csapni általa. Aki kihasználja, ahelyett hogy eszközévé válna.

A Nyugat nem rendelkezik a taoizmusnak megfelelő elis
mert intézménnyel, héber-keresztény szellemi tradíciónk 
ugyanis az Abszolútumot - Istent - a konvenció erkölcsi 
rendjével azonosítja. Ezt egyenesen kulturális katasztrófának 
nevezhettük, mivel túlzott tekintéllyel ruházza fel a társada
lom rendjét, és ezzel hívja ki a vallás és a hagyomány elleni 
forradalmakat, amelyek olyannyira jellemzőek a Nyugat tör
ténelmére. Más dolog, ha úgy érzem, hogy konfliktusban 
állok a társadalmi konvenciókkal, és egészen más, ha nem 
tudok megbékélni az élet legmélyebb gyökereivel, alapjával, 
magával az Abszolútummal. Az utóbbi esetben nyomasztó,
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bár indokolatlan bűntudatom támad, amiből szükségszerűen 
vagy saját természetem, vagy Isten elutasítása következik. 
Mivel az előbbi alternatíva végső soron éppoly képtelen, min
tha saját fogamba kellene harapnom, elkerülhetetlenné válik 
az utóbbi - ezen pedig semmiféle gyóntatószék nem segít. És 
a forradalmak természete szerint az Isten elleni lázadás az 
abszolút állam még kegyetlenebb zsarnokságához vezet - 
azért kegyetlenebb, mert képtelen megbocsátani, és semmit 
sem ismer el a saját igazságszolgáltatásán kívül. Mert noha 
ebben Isten sem engedékenyebb, földi képviselője, az egyház 
mindig kész volt elismerni, hogy bár Isten törvényei vál- 
toztathatatlanok, senki sem merészelheti megvonni az isteni 
kegyelem határait. Ha megürül az Abszolútum trónusa, a 
viszonylagos sajátítja ki, amely az igazi bálványimádást és 
istenkáromlást azáltal követi el, hogy egy fogalmat, egy kon
vencionális absztrakciót tekint abszolútnak. Ez a trón azonban 
valószínűleg nem ürülhetett volna meg, ha bizonyos értelem
ben nem lett volna már amúgy is üres - ha a nyugati tradíció
nak a konvencionális rend keretein túl is lett volna módszere 
az Abszolútum megragadására.

Természetesen az Abszolútum szó maga is valamilyen ab
sztrakt fogalmat sugall, mint mondjuk a Tiszta Lét. „Szellem” 
fogalmunk az „anyaggal” ellentétben inkább az absztrakttal, 
mint a konkréttal rokon. A taoizmus és a Megszabadulás többi 
Útja soha nem téveszti össze az Abszolútumot az absztrakt
tal. Másfelől, ha azt mondanánk, a Taoc — ahogy a legvégső 
valóságot nevezik - inkább konkrét, mint absztrakt, csak még 
nagyobb zavart keltenénk. Megszoktuk ugyanis, hogy a konk
rétat azonosítsuk az anyagi, fiziológiai, biológiai és természeti 
fogalmával (szemben a természetfelettivel). Ám mind a tao
izmus, mind a buddhizmus nézőpontjából különbséget kell 
tenni a tudás konvencionális és absztrakt szférái között.

A biológia vagy a fiziológia például olyan tudásforma, amely 
speciális absztrakt kategóriákkal írja le a világot. Úgy mérics
kéli, osztályozza, ahogy megfelel saját céljainak, kicsit ahhoz 
hasonlóan, ahogy a földmérő négyszögölben, a termőföld- 
kereskedő teherautóban vagy tonnában, a talajelemző ve
gyész pedig kémiai struktúrákban beszél a földről. Az az 
állítás, hogy az emberi szervezet konkrét természete fizioló
giai jellegű, éppen olyan, mint hogy a föld ennyi meg ennyi
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tonna. És hogy ez a valóság természeti jellegű, helytálló, ha 
úgy értjük: spontán (cu-jan) vagy natura naturans („termő ter
mészet”). Ám alapvetően téves, ha úgy fogjuk fel: natura 
naturata („teremtett természet”), vagyis „természete” szerint 
osztályozott természet, ahogy például meg szoktuk kérdezni: 
„mi a természete ennek és ennek a dolognak?”. A szónak ebben 
az értelmében beszélünk „tudományos naturalizmusról”, 
amelynek semmi köze a taoizmus naturalizmusához.

Hogy tehát kezdhessük megérteni, miről is szól a taoiz
mus, legalább annyit el kell fogadnunk, hogy lehetséges a 
konvencionálistól eltérő világszemlélet, másféle tudás is, mint 
az a felületes gondolkodás, amely egyszerre csak egyetlen 
absztrakció (vagy gondolat, kínaiul nienD) formájában képes 
megragadni a valóságot. Ez nem jelent valódi nehézséget, 
hiszen könnyen beláthatjuk, hogy „tudjuk” mozgatni kezün
ket, „tudunk” dönteni vagy lélegezni, noha aligha lennénk 
képesek megmagyarázni, hogyan is tesszük mindezt. Azért 
tehetjük, mert egyszerűen csak tesszük! A taoizmus ezt a fajta 
tudást terjeszti ki, melynek alapján a konvencionálistól egé
szen eltérő képet alkothatunk magunkról, mert e szemlélet 
révén az ember kiszabadulhat az absztrakt ego nyomasztó 
börtönéből.

A hagyomány szerint a taoizmus atyja, Lao-ce az i. e. 
479-ben elhunyt Rung-Fu-ce vagy Konfuciusz idősebb kor
társa volt.* Lao-cét tekintik a Tao Te King szerzőjének. E rövid 
aforizmagyűjtemény fejti ki a Tao elveit és erejét vagy erényét 
(teE). A kínai filozófiai hagyomány azonban mind a taoizmust, 
mind a konfucianizmust még régebbi forrásra, egy valamikor 
i. e. 3000 és 1200 között keletkezett műre vezeti vissza, amely 
megvetette a kínai műveltség és kultúra alapjait. Ez a mű a Ji 
King, a Változások Könyve.

* A modem tudomány egyaránt kétségbe vonja Lao-ce történeti hiteles
ségét és feltételezett korát, bár nehéz eldönteni, hogy itt is nem egyszerűen 
az a divat nyilvánul-e meg, amely időről időre megkérdőjelezi nagy bölcsek 
létezését vagy ősi mivoltát. Gondoljunk csak a Jézus és Buddha létezésével 
kapcsolatos kételyekre. Komoly érvek szólnak a későbbi dátum mellett, ám 
továbbra is az tűnik a legjobbnak, ha a hagyományos dátumot fogadjuk el 
mindaddig, amíg nem cáfolható meggyőzően. Lásd FungYu-lan (1)1. Kötet, 
170-176. o.
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Első pillantásra azt hihetnénk, hogy a Ji King nem más, mint 
a jövendölések könyve. Hatvannégy orákulumot tartalmaz, 
amelyek mind különböző, egyenként hat vonalból álló abszt
rakt alakzathoz (hexagramhoz) kötődnek. Minden hexagram- 
ban kétféle - megszakított (negatív) és folytonos (pozitív) - 
vonal szerepel, amelyek feltételezések szerint a leihevített 
teknőspáncélon keletkező repedések lehetséges mintázatai
nak felelnek meg.*

Mindez a jövendölés ősi módszerére utal. A jövendőmondó 
felhevítette a teknős páncélját, amelybe előzőleg lyukat ffirt, és 
a keletkező repedések alapján jósolt ahhoz hasonlóan, ahogy 
például a tenyerjósok a tenyér ráncait értelmezik. Ezek a repe
dések persze nagyon bonyolultak lehetnek, a hatvannégy hexa- 
gram feltehetőleg csak a változatos repedésminták egyszerűsített 
osztályozásának felel meg. A teknőspáncél azonban már év
századok óta nem használatos, helyette ötven cickafark-pálcika 
véletlenszerű elrendeződéséből olvassák ki a hexagramokat, 
amelyet az orákulumhoz intézett kérdés pillanata is befolyásol, 

A Ji King avatott ismerőjének azonban teknőspáncélra vagy 
cickafark-pálcikákra sincs szüksége. Akármibe képes hexagra- 
mot belelátni - a vázába tett virágok véletlenszerű elrende
ződésébe éppúgy, mint az asztalon heverő tárgyakba vagy egy 
kavics természetes rovátkáiba. A mai pszichológusnak ebben 
bizonyára a Rorschach-teszt analógiája ötlik fel, amely bonyo
lult tintapacákba belelátott spontán képei alapján segít diag
nosztizálni a páciens állapotát. Ha a beteg maga is tudná 
értelmezni a tintapacák által előhívott projekcióit, fontos in
formációhoz jutna saját magáról, ami vezérelhetné jövőbeni 
viselkedésében. Ennek fényében a Ji King jövendölő tudomá
nya sem tekinthető puszta babonának.

A Ti King meggyőződéses híve éppenséggel kemény érveket 
hozhatna fel azokkal a módszerekkel szemben, amelyek alap
ján fontos döntéseket szoktunk hozni. Úgy érezzük, akkor 
döntünk ésszerűen, ha a döntést a kérdés szempontjából 
releváns adatok összegyűjtésére alapozzuk. Nem bízzuk ma
gunkat afféle irreleváns esetlegességekre, amilyen a pénzfel- 
dobás, a tealevelek mintázata vagy egy kagylóhéj repedései. 
Ezzel kapcsolatban megkérdezné, vajon valóban tudjuk-e,

* Fung Yu-Ian (1) 1. kötet, 379-380. o.
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mely információk relevánsak. Hiszen terveinket mindig ke
resztezheti előre nem látható véletlen. Megkérdezné, honnan 
tudhatjuk, hogy a döntéshez elegendő információt szedtünk- 
e össze. Ha szigorúan „tudományos” alapon gyűjtenénk, az 
olyan sokáig tartana, hogy mire, a végére érnénk, a cselekvés 
ideje már reg letelne. Honnan tudhatjuk, mikor elég? Talán 
maga az információ árulja el? Éppen ellenkezőleg, racionális 
módon végigjárjuk az információgyűjtés szükséges fázisait, 
azután egyszerűen valamiféle sugallatra, talán mert belefárad
tunk a gondolkodásba, vagy mert elérkezett a döntés ideje, 
belevágunk a cselekvésbe. Feltenné a kérdést: vajon ilyenkor 
nem ugyanolyan „irreleváns esetlegességekre” bízzuk ma
gunkat, mintha cickafark-pálcikákat vetnénk?

Más szóval, a jövő előrejelzésének „szigorúan tudomá
nyos” módszere csak speciális esetekben alkalmazható - ami
kor nincs szükség azonnali cselekvésre, a szóba jövő tényezők 
nagyrészt mechanikusak, vagy a körülmények szinte a trivia
litásig meghatározottak. Döntéseink túlnyomó többsége „su
gallatokon”- a tudat „perifériás látásán” - múlik Megbízha
tóságuk tehát végső soron attól függ, mennyire „éreztünk rá" 
a szituációra, milyen mértékben fejlődött ki bennünk ez a fajta 
„perifériás látás”.

A Ji King minden követője tudja ezt. És azt is, hogy önma
gában egy könyv nem tartalmazhatja kimerítően a tudományt, 
csupán eszköz lehet az ember kezében, ha vannak jó intuíciói, 
vagy, ahogy ő mondaná: „a Taón jár”. Tehát senki nem kéri az 
orákulum segítségét megfelelő felkészülés híján, az előírt 
szertartások gondos és aprólékos végrehajtása nélkül, hogy 
ezáltal gondolkodását nyugalmi állapotba hozza, melyben 
jobban érzi az intuíció működését. Ha tehát valóban a Ji 
Kingben kell keresnünk a taoizmus eredetét, akkor nem annyira 
a könyv szövegére, mint inkább használatának módjára és a 
mögötte húzódó alapfeltevésekre kell gondolnunk Mert az 
intuitív döntésekben való jártasság megmutathatja, hogy a 
tudat „perifériás” oldala akkor működik a legjobban, amikor 
-cu-jan, spontán „épp-így” - hagyjuk működni, anélkül hogy 
bele próbálnánk avatkozni a dolgába.

Íme, kezdenek kibontakozni a taoizmus alapelvei. Ott van 
mindenekelőtt a Tao - a világ meghatározhatatlan, konkrét 
„folyása”, az élet Útja. A kínai szó eredeti jelentése: „út”,
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„országút", néha pedig: „beszélni”, a Tao Te King kezdősora 
tehát kétértelmű, szójátékot rejt:

A kimondható Tao - nem az örök Tao.*F

Ám Lao-ce legalábbis jelezni próbálta, mire gondol, amikor 
így írt:

Valami homály volt, mielőtt Ég és Föld kialakult. Milyen nyugodt! 
Milyen üres! Magában álló, változatlan; mindenütt ható, lankadat
lan. Az ég alatt minden dolgok anyja. Nem tudom a nevét — azért 
mondom Taónak. [25]**

Vagy másutt:

A Tao homályos; elmosódott.
Milyen elmosódott! Homályos!
Mégis képek rejlenek benne.
Milyen homályos! Elmosódott!
Mégis dolgok rejlenek benne.
Milyen halovány! Milyen zavaros!
Mégis értelem rejlik benne.
S mert ez valóságos erő,
Azért bizalom rejlik benne. [21]

Az „értelem (csingG) szó a „lényeri”, „emelkedett”, „lelki” vagy 
„szellemi” és „ügyes” jelentéseket sűríti magába. Mert a lé
nyeg valami olyasmi, hogy amint kívülről a fejen sem látszik 
semmi különleges, pedig értelem lakozik benne, ugyanígy a 
homályos, ködös, üresnek tűnő, meghatározhatatlan Tao az

* Duyvendak (1) úgy véli, abban az időben a Tao szó nem volt haszná
latos „beszélni” jelentésben, ezért a fenti sort így fordítja: „Az igazán az 
Útnak tekinthető Út más, mint az örök Út”. Valójában azonban nála is 
ugyanarról van szó, mert Duyvendak „örök Útja” a Tao rögzített fogalma, 
vagyis definíciója. A többi fordító valamint a kínai kommentátorok többsége 
szerint azonban a második Tao jelentése: „kimondott”.

** Hogy nem "Weöres Sándor gyönyörű Tao Te King-fordítását használ
juk, ahogy más idézeteknél is eltekintünk a meglevő, többé-kevésbé auten
tikus fordítások átvételétől, annak egyszerűen az az oka, hogy azok nehezen 
volnának illeszthetők a könyv hivatkozásaihoz. (A ford. megj.)
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az értelem, amely számunkra felfoghatatlan ügyességgel az 
egész világot irányítja.

Lényeges különbség a Tao és a szokásos Isten-fogalom 
között, hogy Isten cselekvéssel (veiH), a Tao pedig „nem-cse
lekvéssel” (vu-veil) teremti a világot - vagy ahogy a mi fogal
mainkkal a legjobban megközelíthetjük a világ belőle „te
rem”. A teremtett dolgokat ugyanis vagy különböző részekből 
szerkesztik össze, mint a gépeket, vagy pedig, mint a szobrok, 
nélkülöznek mindenféle belső tagolást. Ezzel szemben ami 
terem, az belülről kifelé növekedve tagolódik részekre. Mi
után a természetes univerzum főképpen a „termő” elven 
működik, a kínai tudat számára egészen különösen hangzana 
a kérdés, hogyan teremtődött a világ. Ha az univerzumot te
remtették volna, akkor lenne valaki, aki tudná, hogyan terem
tették - és aki lépésről lépésre, egymásra következő szavakkal 
el tudná mondani, hogyan készült, ahogy a technikus el tudja 
magyarázni egy gép összeállítását. A „termő” univerzum 
azonban eleve kizárja, hogy a gondolkodás és a nyelv durva 
fogalmaival megtudhassuk, hogyan termett, így tehát a taoista 
álmában sem tenne fel olyan Kérdést: vajon a Tao tudja-e, 
hogyan hozza létre a világot. Hiszen spontán működik, nem 
terv alapján. Lao-ce azt mondja:

A Tao princípiuma a spontaneitás. [25]J

A spontaneitás azonban semmiképpen sem azonos a vak, 
formátlan késztetéssel, a szeszély puszta játékával. A konven
cionális nyelv alternatívái közé szorított filozófia el sem tudna 
képzelni olyan intelligenciát, amely nem tervek, „szép sor
jában” következő gondolatok alapján működik. Pedig saját, 
gondolatok nélkül szerkesztett testünk konkrét, kézzelfogha
tó bizonyítékot szolgáltat efféle intelligencia létezésére * Hi-

* A fenti rész írásakor még nem ismertem Joseph Needham Science and 
Civilizálton in China (Kínai civilizáció és tudomány) című mesteri könyvének 
második kötetét, amelyben a kínai és különösen a taoista világfelfogás organiz- 
mus-elvűségét tárgyalja. Lásd elsősorban a 13. részt, 279. o. Needham felhívja a 
figyelmet a természettörvény héber-keresztény és kínai felfogása közötti lénye
ges különbségre is, nevezetesen arra, hogy míg az első a törvényhozó Isten 
„igéjéből", addig a második organizmusszerű mintázatok spontán folyamatai
nak összefüggéseiből vezethető le. Lásd 18h, 557-564., illetve 572-583. o.



szén a Tao éppúgy nem tudja, hogyan teremti az univerzumot, 
ahogy mi sem „tudjuk”, hogyan építjük fel agyunkat. Lao-ce 
nagy követője, Csuang-ce szavaival:

Dolgok teremtődnek köröttünk, nem tudni, honnan. Belépnek vala
mely kapun, amelyet nem látott senki. Az ember, együtt és külön- 
külön, a tudásból csak az ismert részt becsüli. Nem tudja, hogyan 
szerezhet ismeretet az Ismeretlen révén. Nem fonák dolog ez?

A tudó és tudott konvencionális viszonya sok esetben az 
irányító és irányított, tehát az úr és szolga viszonya. Így míg 
Isten az univerzum ura, hiszen mindenről tud, a Tao egészen 
más viszonyban áll mindazzal, ami belőle fakad.

A nagy Tao mindenfelé,
Bal felé, jobb felé folyik.
A dolgok léte tőle függ,
S nem hagyja őket el 
Gyümölcsére nem tart igényt.
Minden dolgot táplál, szeret,
De nem lesz zsarnokuk. [34]

A nyugati felfogás szerint Isten ismeri önmagát - saját értelme 
előtt kívül-belül átlátható, voltaképpen annak vágyképe, ami 
az ember maga szeretne lenni: saját testének-lelkének tudatos 
uralkodója, vezetője, abszolút diktátora. Ezzel szemben a Tao 
kívül-belül titokzatos és sötét (hszüanK). Egy későbbi zen 
buddhista mondás szerint:

Egyetlen dolog van: fönt az Eget tartja, alant a Földet támasztja. 
Fekete, akár a tus, és örökké tevékeny.*L

A hszüan természetesen metafora; sötétség - de nem az éj 
sötétje, nem a fekete mint a fehér ellentéte, hanem az a 
színtiszta felfoghatatlanság, amelybe az értelem beleütközik, 
valahányszor megpróbál visszaemlékezni a születése előtti 
időkre, vagy behatolni önnön mélységeibe.
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* Tung-san Liang-cse, Dumoulin és Sasaki (1), 74. o.
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A nyugati kritikusok sokszor gúnyolódnak az Abszolútum 
efféle homályos felfogásán, ködösnek, misztikusnak titulál
ják, és saját szilárd, határozott definícióikkal állítják szembe, 
Ám, amint Lao-ce mondta:

Ha a nagyszerű hall a Taóról,
Minden erővel követi.
Ha a középszerű hall a Taóról,
Hol megtartja, hol eltéveszti.
Ha a kisszerű hall a Taóról,
Fennhangon kineveti.
Ha nem nevetné - nem is volna Tao, [41]

Hiszen az ember valóban képtelen felfogni a Tao jelentését, 
hacsak egyfajta értelemben nem válik ostobává. Amíg az érte
lem mániákusan kísérletezik, hogy az absztrakciók hálójával 
ragadja meg a világot, és ragaszkodik ahhoz, hogy az élet 
ennék merev kategóriáihoz illeszkedjék, addig képtelen lesz 
felfogni a taoizmus lényegét. Lassanként bele is fásul. Csak 
akkor juthat el a Taóhoz, ha képes követni a vu-vei egyszerű 
és kifinomult elvét, amely a Tao után a taoizmus második 
legfontosabb princípiuma.

Láttuk, hogy a kínai gondolkodás a Ji King révén tapasztala
tot szerzett a spontán döntésben, amely csak akkor lehet 
eredményes, ha tudjuk, hogyan kell elengedni a tudatunkat. 
Pontosan ez a vu-vei, hiszen a vu jelentése „nem”, a vei pedig 
„cselekvést”, „csinálást”, „tevést , „törekvést”, „erőfeszítést’ 
vagy „elfoglaltságot” jelent. Visszatérve a látás hasonlatához, a 
perifériás látás nem csak sötétben hatékony, hanem olyankor 
is, ha csak a szemünk sarkából nézünk valamit, nem fordu
lunk felé. Hasonlóképpen, ha egy távoli tárgy, mondjuk, egy 
toronyóra részleteit akarjuk kivenni, a szemizmokat el kell 
lazítani, nem pedig mereven bámulva törekedni a nézésre. 
Ugyanígy, ha jobban erőltetjük a száj és a nyelv izmait, még 
nem javul az ízlelésünk. Rá kell bíznunk magunkat a sze
münkre és a nyelvünkre.

Aki azonban túlságosan is megbízik a centrális látás, a szem 
és az értelem éles reflektorában, nem használhatja ki a perifé
riás látás lehetőségeit, amíg nem tudja ellazítani mereven 
bámuló, éles tekintetét. Ennek lelki-szellemi megfelelője az



az ostobaság, amelyet Lao-ce és Csuang-ce oly sokszor emle
get. Nem pusztán a tudat nyugalmi állapotáról vagy a „meg
ragadás hiányáról” van szó. Csuang-ce szavaival: „A tökéletes 
ember tükörként használja a tudatát. Semmit meg nem ragad, 
semmit el nem vet, Befogad, ám nem tart meg." Mondhat
nánk, a bántó világosságot ellensúlyozandó kissé elhomályo
sítja magát. Lao-ce ezért mondja magáról:

Felejtsd az észt, és nincs több rettegés...
A többség mindig vidám, mintha csak lakomán 
Vagy a toronyban járna fönn tavasszal.
Csak rajtam nincsenek jelek,
Ahogy anyja nélkül
Az elhagyott csecsemő sem mosolyog.
Ők mind bőségben élnek,
Csak én szűkölködöm.
Lehet, bolond vagyok,
Tudatom oly tudatlan.
A közönséges mind eszes,
Balga csak én tehetek.
A műveletlen válogat,
Én közömbös vagyok,
Hanyagságom, meglehet tompaság;
Sodródom, nem kötnek dolgok.
A legtöbb ember buzgó,
Félszeg közöttük lám, csak én vagyok.
Mindenkitől különbözöm,

 Mert én élvezem, hogy táplál Anyám (a Tao). [20]*

A taoista írások legtöbbjében van egy csipetnyi túlzás, túlhaj
tott állítás, ami valójában egyfajta humor, önirónia. Csuang-ce 
például így ír erről:

Az erényes (te) ember otthon él, nem csiszolja elméjét, aggály nélkül 
cselekszik. Jó és rossz, dicséret és szitok nem izgatja. Akkor boldog, ha 
a négy tenger közt mindenki örül... Arca bánatos, mint a gyermeké, 
ha elvesztette a mamáját; bamba képpel kóvályog, mint aki eltévedt.
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Bőségesen van pénze, nem is tudja, honnan. Épp elegendő ételt-italt 
vesz magához, azt sem tudja, honnan. [3: 13]*

Lao-ce még erőteljesebben fejezi ki a konvencionális okosság 
iránti megvetését:

Félre a bölcsességgel, józan ésszel,
S az ember százszorosán hasznát veszi.
Félre az „emberséggel", igazsággal,
S felebarátját mind szereti.
Félre ügyeskedéssel, haszonleséssel.
És nem lesznek haramiák...
Légy érintetlen.**
Az őszinteséget becsüld;
Az önösséget ne tűrd;
Vágyaid csillapítsd! [19]

Nem az a cél, hogy értelmünket eltompult ürességgé silányít- 
suk, hanem hogy mozgásba hozzuk és kényszerítés nélkül 
működtessük a velünk született spontán intelligenciát A taoista 
és konfuciánus gondolkodás egyaránt alapvető bizalommal 
fordul a természetes ember felé. Az ő nézőpontjukból a nyu
gatiak bizalmatlansága - teológiai és technikái értelemben 
egyaránt - egyfajta skizofréniának tűnik. Felfogásuk szerint 
képtelenség, hogy az ember eredendően rossznak higgye ma
gát anélkül, hogy ezt a hitet is el kellene vetnie, hiszen a 
romlott agy minden gondolata csak romlott lehet. A gondol
kodás, miután vallási értelemben emancipálódott, felvilágoso- 
dott korszakában is megtartotta önnön kettéosztottságát, amikor 
az egész emberi nemet a tudatos ész irányítása alá kívánta 
vonni. Megfeledkezett arról, hogy nem bízhat az értelemben, 
ha nem bízik az agyban is, hiszen az értelem olyan szervekhez 
kötődik, amelyeket „öntudatlan intelligencia” termett.
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* LinYutang(l), 129. o.
** Érintetlen: kísérlet a suM visszaadására, amely eredetileg a makulátlan 

selymet, a kép befestetlenül maradt hátterét jelentette. Az „emberség” a 
konfucianizmus központi fogalmára, a jenreN utal, amelyet rendesen „em
beriesség", „jószívűség” értelemben használtak, bár Lao-ce itt nyilvánvalóan 
a tettetett, szándékolt formájára gondol.



Hogyan engedhetjük el a tudatunkat? Érzékletes leírást ad 
erről egy másik taoista szerző, Lie-ce (i. e. 398 körül), akit a 
szelek szárnyán való utazás misztikus képességéért csodáltak. 
Aligha kétséges, hogy ez a tudat legelső megszabadulásakor 
átélt „felemelkedés” különleges élményére utal. Állítólag; D. 
T. Suzuki professzor, amikor egyszer megkérdezték, milyen 
érzés a szatorio, a „megvilágosodás” zen élménye, így felelt: 
„Egészen hétköznapi érzés, éppen csak öt centivel a föld 
felett”. Amikor tehát Lic-cét faggatták, hogyan képes a szelek 
szárnyán utazni, válaszképpen beszámolt Lao-Sang mesternél 
töltött tanulóidejéről:

Három teljes év elteltével elmém nem kívánt jóról-rosszról tűnődni, 
ajkam nyereségről-veszteségről szólni Akkor vetett rám mesterem 
először egy pillantást - nem többet.
Öt év után minden megváltozott: elmém eltűnődött jó-rossz felett, 
ajkam nyereségről-veszteségről beszélt. Akkor először megenyhültek a 
mester vonásai, és halvány mosoly jelent meg az arcán,
Hét év múltán újabb változás történt Hagytam, hogy elmém töpreng
jen, amirőt csak akar, ám jó és rossz nemfoglalkoztatta többé. Hagy
tam, hogy ajkam szóljon, amiről csak akar, de nem szólt többé 
nyereségről és veszteségről, Akkor engedte meg végre mesterem, hogy 
mellé telepedjem a matracon.
A kilencedik év végén elmém szabadfolyást engedett a töprengésnek, 
ajkam a beszédnek. Jóról-rosszról, nyereségről-veszteségről már mit 
sem tudtam, sem magammal, sem másokkal kapcsolatban... Külső és 
belső eggyé vált. Nem volt különbség többé szem és fül, fül és orr, orr 
és száj között: mind egyek voltak. Elmém megdermedt, testem felol
dódott, húsom-csontom egybeolvadt. Egyáltalán nem voltam tudatá
ban, mire támaszkodik a testem, mi van a lábam alatt. Így vagy úgy, 
egyszer csak felkapott a szél, mint a száraz falevelet. Azt sem tudtam, 
én utazom-e a szél szárnyán, vagy a szél az enyémen *

Ez a tudatállapot némileg emlékeztet a kellemes becsípettség- 
re - a másnaposság kínos utóhatása nélkül. Csuang-ce fel
figyelt erre a hasonlóságra:
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Ha a részes leesik a szekérről, megütheti magát, de nem hal bele. 
Csontjai olyanok, mint bárkié, csak éppen Őt másképpen érinti a 
baleset. Szelleme a biztonság állapotában van. Nem tud sem arról, 
hogy szekéren utazott, sem arról, hogy leesett. Élet; halál, jelelem 
gondolata nem járja át keblét, így nem sínyli meg az objektív létezőkkel 
való érintkezést Ha ilyen biztonságot nyújthat a bor, mennyivel többet 
adhat a Spontaneitás! [19]*

Miután Lao-ce, Csuang-ce és Lie-ce különösen nagy hang
súlyt fektettek arra, hogy könyveik érthetőek legyenek, felté
telezhetjük, hogy ezek a megfogalmazások helyenként megint 
csak túlzóak vagy metaforikusak. Az „öntudatlanság” náluk 
nem valamiféle kóma, hanem, ahogy a zen későbbi képviselői 
mondták, vu-hszinQ, szó szerint „nem-tudat”. A teljesség ál
lapota, amelyben a tudat szabadon és könnyedén működik, 
nem érzi, hogy egy második tudat, az ego, furkósbottal fel
ügyelne rá. Ha a közönséges ember járás közben kézzel emel
geti a lábait, a taoista engedi, hogy maguktól lépkedjenek.

Taoista írások több helyen utalnak rá, hogy a „nem-tudat” a 
tudat egészének működtetése valahogy úgy mint amikor a sze
münket egyszerre sok mindenen pihentetjük, anélkül hogy külö
nösképpen bármit is be kívánnánk fogadni. Csuang-ce szerint:

A kisgyermek egész nap bámul, mégsem pislog. Ennek az az oka, 
hogy egyetlen tárgyra sem szegezi a tekintetét Megy, nem is tudja, 
hová; megáll, azt sem tudja, mit tesz. Környezetébe olvad, együtt 
mozog vele. íme, a szellemi egészség alapelvei. [23]**

Vagy másutt:

Aki összefogja a testét és egyesíti a figyelmét, arra száll az ég har
móniája. Aki összefogja a tudatát, és egyesíti a gondolatait, abban 
lakozik a szellem. A Te (erény) öltözteti, a Tao menedéket nyújt neki. 
Szeme, akár az újszülött borjúé, nem kutatja az okokat. [22]

A többi érzék mind ugyanilyen jól illusztrálja a tudat „nem
aktív” működését - hallunk, ha nem is fülelünk, illatokat
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érzünk, ha nem is erőltetjük a lélegzést, ízlelni tudunk, ha 
nem is öltjük ki a nyelvünket, és a tapintáshoz sem kell 
rányomnunk kezünket a tárgyra. Mind ugyanannak a szellemi 
működésnek speciális formái, amit a kínaiban a különleges 
hszinR szó jelöl.

Ez a kifejezés olyan fontos a zen megértéséhez, hogy meg kell 
kísérelnünk megfogalmazni, mit jelent a taoizmus és általában a 
kínai gondolkodás számára.* Rendszerint „tudatnak” vagy 
„szívnek” fordítják, bár egyik választás sem kielégítő. Az ideo- 
gramma eredeti alakjábans szívet ábrázol, vagy talán tüdőt, 
esetleg májat, mindenesetre a kínai, amikor hszint mond, 
gyakran a mellkasa közepére mutat, valamivel a szíve alá.

A fordítás nehézsége abban áll, hogy a „tudat” túl intellek
tuális, túlságosan az agykéreghez kötődő, a „szív” pedig a mai 
nyelvhasználatban túlságosan érzelmes, sőt érzelgős szó. A 
hszin továbbá nem is mindig egészen ugyanazt jelenti. Néha 
valami eltávolítandó akadály, mint a vu-hszin, a „nem-tudat” 
esetében. Máskor úgyszólván a Tao szinonimája. Különösen 
gyakran találkozunk ezzel a jelentéssel a zen irodalmában, 
amely hemzseg az ilyen kifejezésektől: „eredeti ész” (pen 
hszin ), „Buddha-tudat” (fu hszint) vagy „hit a tudatban” 
(hszin hszinv). Ez a látszólagos ellentmondás „az igazi tudat a 
nem-tudat” elve alapján oldható fel, ami azt jelenti, hogy a 
hszin akkor valóságos, akkor működik megfelelően, ha úgy 
működik, mintha nem is létezne. Ugyanúgy, ahogy a szem 
akkor lát megfelelően, amikor nem látja önmagát, azaz nem 
lát pöttyöket és foltokat a levegőben.

Mindent összevetve azt mondhatjuk: a hszin lelki működé
sünk teljessége, még pontosabban e működés centruma,

* A „nem-tudat” vagy vu-hszin a zen központi princípiuma, amely már 
Csuang-cénél is megtalálható. Lásd Csuang-ce [22]:

Test, mint szikkadt csont,
Tudat, mint a kihűlt hamu,
A valódi tudás,
Nem keresi az okokat 
Sötétben, homályban,
A nem-tudat tervezni sem tudhat:
Hát miféle ember az?

H. A. Giles (l) 281. o.
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amely a felsőtest középpontjához köthető. A szó japán meg
felelője, kokoro még finomabb jelentésárnyalatokat hordoz, 
pillanatnyilag elegendő megjegyezni, hogy amikor (kellő
képpen homályos szóval) „tudatnak” fordítjuk, nem kizá
rólag az intellektuális, gondolkodó tudatot értjük rajta, de 
még csak nem is a felszíni tudatosságot. A lényeg az, hogy a 
taoizmus és a zen felfogása szerint az értelem működésének 
centruma nem a tudatos gondolkodásban vagy az egóban 
található.

Aki megtanulta elengedni tudatát, hogy a maga harmoni
kus, spontán módján működjön, ahogy számára természetes, 
abban kezd megmutatkozni az a sajátos „erény” vagy „erő”, 
amit a te szó jelöl. Nem erény ez a morális egyenesség mai 
jelentésében, hanem inkább hatékonyság a szó régebbi értel
mében, mint, mondjuk, amikor arról beszélünk, hogy egy 
növényben megvan a regenerációs képesség erénye. A te ezen 
túlmenően minden affektálástól mentes, vagyis spontán erény, 
amelyet sem szándékosan művelni, sem imitálni nem lehet. 
Lao-ce így beszél róla:

A magasrendű te - nem te, 
tehát van benne te.
A másodrendű te - te nélkül semmi se, 
tehát nincs benne te.
A magasrendű te - nem-aktív (vu-vei), céltalan.
A másodrendű te - aktív és célja van. [38]

A szó szerinti fordításban van valami erő és mélység, ami 
elveszne az effajta parafrázisban: „A magasrendű erény nincs 
tudatában erény mivoltának, ezért valóban erény. A másod
rendű erény nem képes megfeledkezni az erényességről, ép
pen ezért nem erény.”

Az erény konfuciánus felfogásával szemben, amely mester
séges szabályok és előírások betartásán alapul, a taoisták rámu
tattak, hogy az ilyesfajta erény konvencionális, tehát nem 
valódi. Csuang-ce írta le az alábbi fiktív dialógust Konfuciusz 
és Lao-ce között:

- Mondd meg nekem - kérte Lao-ce miben áll a felebaráti szeretet 
és kötelességtudat?



- Abban a képességben -felelte Konfuciusz -, hogy minden dolognak 
örülni tudjunk: vagyis az univerzális szeretetben, az „én” leghalvá
nyabb nyoma nélkül. Ez a felebaráti szeretet és kötelességtudat jel
lemzője.
- Micsoda badarság! - kiáltott Lao-ce, - Híjon az univerzális szeretet
ben nem rejlik-e önellentmondás? Vajon az „én” kiküszöbölésében 
nem kifejezetten az „én” nyilvánul-e meg? Uram, ha méltóztatnál 
nem arra biztatni az egész birodalmat, hogy pocsékolja el táplálékfor
rását! Ott van az univerzum: szabályossága sohasem szűnik meg; a 
Nap és a Hold:fényességük sosem csökken; a csillagok, együttállásaik 
sohasem változnak; a madarak és a vadak: mindig csapatokba gyűl
nek; a fák és a bokrok: kivétel nélkül felfelé nőnek. Légy hozzájuk 
hasonlatos: kövesd a Taót, és tökéletes leszel. Mi végre hát a Hiú 
igyekezet felebaráti szeretetre és kötelességtudásra - mintha dobszóval 
üldöznénk a szökevényt, Ó, jaj, Uram! Szép kis zavart keltettél az 
emberek fejében! [13]*

A konvencionális erény taoista kritikája a morál területén túl 
a művészetekre, a kézművességre, sőt a kereskedésre is kiter
jedt. Csuang-ce szerint;

Csui, a kézműves jobban tudott kört rajzolni puszta kézzel, mint 
körzővel. Ujjat természetesen idomultak a feladathoz, nem is követel
tek figyelmet Szellemi képességei egyek (összefogottak) voltak, 
semmi sem béklyózta őket. Ha az ember nem figyel a lábára, könnyű 
a cipő, Ha nem figyel a derekára, könnyű az öv. Ha az értelem nincs 
tudatában jónak és rossznak, könnyű lesz a szív (hszin)... Aki 
kezdettől fogva könnyű, és sohasem lesz nem-könnyűvé, fel sem fogja 
a könnyűség könnyűségét. [19]**

Ahogy a kézműves a te révén körző nélkül is boldogul, ugyan
úgy a festőnek, zenésznek, szakácsnak sem volna szüksége 
szakmájában konvencionális kategóriákra. Lao-ce így ír:

Az öt szín megvakít.
Az öt hang süketít.
Az öt íz ízérzéked elveszi.
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Hajtóvadászat megvadít.
S  zülleszt, ami nehezen kapható.
A bölcs hát gyomrát tátja el, nem a szemét. [12]*

Mindezt semmiképpen sem tekinthetjük az aszkéta gyűlöle
tének az érzéki tapasztalat iránt, hiszen éppen arról van szó, 
hogy a szem színérzékenységét veszi el az a rögeszme, hogy 
pontosan öt szín létezik. Ha a színárnyalatok végtelen skáláját 
megnevezett osztályokra tagoljuk, csak elvonjuk a figyelmet 
valódi finomságuktól. „A bölcs hát gyomrát látja el, nem a 
szemét”, vagyis a tapasztalatot konkrét tartalma alapján ítéli 
meg, nem pedig aszerint, hogy megfelel-e tisztán teológiai 
normáknak.

Végső soron a te az ember spontán, természetes működé
sének felfoghatatlan zsenialitása és kreatív ereje - amelyet csak 
bénít, ha formális módszerekkel és technikákkal próbáljuk 
irányítani. Olyan ez, mint a százlábú, amely mind a száz lábát 
egyszerre tudja használni.

A te mélységes tisztelete olyan mélyen áthatotta a Távol-Kelet 
egész magas kultúráját, hogy minden művészetben és mes
terségben alapelvnek tekintették. Míg egyfelől igaz, hogy ezek 
a mesterségek rendkívül szigorúnak tűnő technikai követel
ményeket támasztanak, másfelől mindig elismerték, hogy 
mindez másodlagos, pusztán eszköz, hiszen a legmagasabb 
rendű munka mindig a véletlen minőségével bír. És ez nem 
csupán a véletlen mesteri imitációja, felvett spontaneitás, amely 
valójában gondos tervezést takar. Annál sokkal mélyebb és 
valódibb szinten játszódik le, mert a taoizmus és a zen kultú
rája arra tanít, hogy az ember akár szándéktalanul is csodálatos 
véletlenek forrásává lehet.

* Csu Ta-kao (1), 22. o.

Fürge léptű százlábúval 
Incselkedik a béka:
„Melyik láb tép most, kis legény?" 
Ezen tanakodik szegény,
Míg áll a gödör fenekén,
S mind a száz lába béna....
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A taoizmus tehát a Megszabadulás eredeti kínai Útja, amely 
az indiai mahájána buddhizmussal ötvöződve vezetett a zen 
kialakulásához. Megszabadulás a te teremtő ereje révén a kon
venció alól. Minden kísérlet, hogy ezt szavakkal, egymásra 
következő gondolatokkal írjuk le és fogalmazzuk meg, szük
ségképpen eltorzítja. A fentiekből talán úgy tűnhet, hogy ez 
is csak a „vitalista” vagy „naturalista” filozófiai alternatívák 
egyike. A nyugati filozófusokat ugyanis állandóan az a felis
merés gyötri, hogy gondolkodásuk képtelen kilépni a megszo
kott mederből: akármennyire igyekeznek „új” filozófiát al
kotni, mindig kiderül, hogy csak valamelyik régi, monista vagy 
pluralista, realista vagy nominalista, vitalista vagy mechanikus 
álláspontot fogalmazzák újra. Ennek az az oka, hogy a gon
dolkodás konvenciói kizárólag ezeket az alternatívákat kínál
ják, semmi másról nem képesek úgy beszélni, hogy ne saját 
kifejezéseikkel próbálnák leírni. Ha a harmadik dimenziót 
kétdimenziós felületen szeretnénk ábrázolni, szükségképpen 
vagy a szélességhez, vagy a magassághoz kell sorolnunk. Vagy 
Csuang-ce szavaival:

Ha a nyelv adekvát volna, egyetlen nap elegendő lenne a Tao maradék
talan kifejtésére. Mivel nem adekvát, ugyanennyi idő kell a materiális 
létezők magyarázatához. A Tao azonban túl van a materiális létező
kön. Sem szavakkal, setn hallgatással nem lehet kifejezni. [25]*

* H.A.Giles(l), 351.0.





MÁSODIK FEJEZET

A BUDDHIZMUS EREDETE

AMIKOR a kínai civilizáció találkozott a buddhizmussal, már 
legalább kétezer éves múltra tekinthetett vissza. Az új filozófia 
tehát egy megszilárdult kultúrába épült be, és alighalett volna 
elfogadható, na előbb nagymértékben nem alkalmazkodik a 
kínai mentalitáshoz. Igaz, a taoizmus és a buddhizmus között 
több szempontból is olyan erős hasonlóság áll fenn, hogy nem 
kevés fejtörésre adott okot, vajon kapcsolatuk nem jóval ré
gebbi-e, mint azt korábban feltételezték. Kína magába olvasz
totta a buddhizmust, mint annyi más külső hatást - nemcsak 
eszméket és filozófiákat, hanem idegen népeket, köztük hó
dítókat is. Kétségtelen, hogy ez nem kis mértékben annak a 
rendkívüli stabilitásnak és érettségnek köszönhető, amelyet a 
kínaiak Konfuciusztól merítettek. A konfucianizmus, amilyen 
józan, emberséges és mentes minden fanatizmustól, a világon 
ismert társadalmi konvenciórendszerek egyik legműködőké- 
pesebbike. A „hagyd békén, ha elégjó” taoista elvével párosulva 
olyan érett és mégis könnyed gondolkodásmódot alakított ki, 
amely magába fogadta a buddhizmust, de sok tekintetben 
„élhetőbbe” is tette azt. Vagyis alkalmas életformává emberi 
lények, hétköznapi feladatokkal, normális ösztönökkel és szen
vedélyekkel megáldott családos emberek számára.

A konfucianizmus egyik alapelve, hogy „az ember teszi 
naggyá az igazságot, nem az igazság az embert”. Ezért az 
„emberség” vagy „emberséges szív" (jenA) mindig előbbre 
valónak számított az igazságosságnál (iB), hiszen maga az 
ember mindig nagyobb, mint bármilyen eszme, amelyet ké
pes kitalálni. Van, amikor az ember szenvedélyei megbízha
tóbbak az elveinél. Miután ellentétes elvek és ideológiák so
hasem békíthetők össze, az elvi alapon vívott háborúk mindig 
az ellenség megsemmisítésére törekednek, A közönséges mo
hóságból fakadó háborúk sokkal kevésbé pusztítóak, mert az 
agresszor nem olyan bolond, hogy elpusztítsa azt, amiért
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harcolt. Józan - azaz humánus - emberek mindig képesek 
lesznek a kompromisszumra, míg az eszmék és ideálok bál
ványozásában embertelenné vált ember fanatikus lesz, abszt
rakciók iránti rajongása szembefordítja a való élettel.

Ilyen attitűdökkel kiegészülve a távol-keleti buddhizmus 
sokkal élvezhetőbb, sokkal inkább „természet szerint való”, 
mint indiai és tibeti változatai, amelyek emberfeletti életideál
jaikkal olykor inkább angyalokhoz, mintsem emberekhez ille- 
nének. Ám még ezekre is áll, hogy a buddhizmus minden 
válfaja a Középutat választja az angyal (déva) és a démon (préta), 
az aszkéta és az élvhajhász között, azt vallva, hogy a magas
rendű „megvilágosodás” vagy Buddha-állapot csak az emberi 
helyzetből kiindulva érhető el.

Komoly nehézségekbe ütközünk, ha pontos történeti be
számolót kívánunk adni az indiai buddhizmusról és arról a 
filozófiai tradícióról, amelynek talaján kialakult. Az ázsiai 
gondolkodás kutatójának tisztában kell lennie e problémák
kal, és mindig bizonyos óvatossággal kell fogadnia az ősi indiai 
műveltségre vonatkozó állításokat. Mielőtt tehát az indiai 
buddhizmus leírásába fognánk, e nehézségek közül meg kell 
említenünk néhányat.

Az első és legkomolyabb problémát a szanszkrit és páli 
nyelvű szövegek értelmezése jelenti, amelyekben az indiai 
irodalom fennmaradt. Ez különösen érvényes a szanszkritra, 
India szakrális nyelvére, és még inkább annak a védikus korban 
használt alakjára. A nyugati és indiai kutatók egyaránt bizonyta
lanok a pontos értelmezés tekintetében, és a modern szótárak 
mindegyike jelentős mértékben támaszkodik egyetlen közös 
forrásra - a múlt század második felében összeállított Böthlingk 
és Roth-féle lexikonra, amely ma már elismerten számos hipo
tézist tartalmaz. Ez pedig komolyan befolyásolja a hinduizmus 
elsődleges forrásai - a Védák és Upanisadok - értelmezését. A 
filozófiai kifejezések európai megfelelőit már csak azért is 
nehéz volt megtalálni, mert az első lexikonírók túlságosan is 
hajlottak arra, hogy megfeleléseket találjanak a nyugati teoló
gia fogalmaival, hiszen kutatásaik egyik elsődleges célja az 
volt, hogy a misszionáriusok munkáját segítsék.*

* Lásd Monier-Williams: Sanskrit-English Dictionary (Szanszkrit-angol 
szótár), Oxford, 1951. ix. o.
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A második nehézség abban áll, hogy szinte lehetetlen kide
ríteni, milyen volt a buddhizmus eredeti formája. A buddhista 
szent iratoknak két gyűjteménye ismeretes: a Théraváda, 
vagyis a buddhizmus Ceylonban, Burmában és Thaiföldön 
virágzó déli iskolájának Páli Kánonja, illetve a mahájána vagy 
északi iskola Szanszkrit-Tibeti-Kínai Kánonja, Széles körű 
egyetértés áll fenn a tekintetben, hogy a kettő közül mindent 
összevetve a Páli Kánon a régebbi, és hogy a mahájána legfon
tosabb szútráit (szent szövegeit) mind i. e. 100 után állították 
össze. A Páli Kánon szövege azonban sehol sem utal arra, hogy 
Gautama, azaz Buddha saját szavait tartalmazná. Az Upani- 
sadok, bár feltehetőleg jól jellemzik az i. e. 800 és 300 között 
élő tanító értekező stílusát, kevéssé emlékeztetnek a legtöbb 
buddhista írás unalmas, ismétlésekkel teli skolasztikus stílu
sára. Aligha kétséges, hogy mindkét buddhista kánont jórészt 
a Szangha, a buddhista szerzetesrend panditjai állították össze, 
hiszen magán viseli egy eredeti doktrína szentesített kimun
kálásának minden jegyét - akár az orosz ikonok, amelyeken 
az eredeti festmény úgyszólván elsikkad a drágakövekkel éke
sített dús aranyborítás alatt.

A harmadik probléma az, hogy a hindu-buddhista tradíció
ban sohasem volt meg a héber-keresztény kultúra történeti 
érzékenysége, így alig található olyan hely, amely az adott 
szöveg keletkezési dátumát jelezné. A szent iratokat, mielőtt 
lejegyezték volna, meghatározhatatlan ideig szájhagyomány 
útján őrizték meg, és elképzelhető, hogy a szóbeli átadás során 
a történeti vonatkozásokat mindig a korhoz igazították. Ezen 
túlmenően az í. sz. 200 körül élő szerzetesnek aligha lettek 
volna skrupulusai, hogy saját szavait adja Buddha szájába, ha 
komolyan úgy érezhette, hogy azokban nem saját véleménye, 
hanem az általa megismert megvilágosodás személy feletti 
állapota fejeződik ki. Legfeljebb nem a materiális, hanem a 
spirituális testéből szóló Buddhának tulajdonította volna e 
szavakat.

A tudományosság örök veszélye, hogy a túlzott speciali- 
záció folytán a fáktól nem látni az erdőt. Ám az a feladat, hogy 
képet alkossunk a Buddha korabeli, tehát az i. e. VI. századi 
India műveltségéről, nem oldható meg pusztán aprólékos 
gyűjtőmunkával- noha az is elengedhetetlen. Ám éppen elég 
megbízható információ áll rendelkezésünkre, amelyből fel-



sejlik az Upanisadok korának monumentális, gyönyörű rend
szerbe foglalt hinduizmusa, ha olvasás közben nem veszünk 
el a részletekben.

Az indiai civilizáció és gondolkodás számára a legkorábbi 
időktől kezdve alapvető az átma-jadzsna nagyszabású mitoló
giai témája - az „önfeláldozás” aktusa, amelynek révén Isten 
életet adott a világnak, az emberek pedig az ő példáját követve 
újra egyesülnek az istennel. A világ teremtésének aktusa meg
egyezik a beteljesülés aktusával - az élet feladásával mintha 
a világegyetem egész története olyan játék volna, amelyben a 
megkapott labdát mindig azonnal tovább kell adni. Így a 
hinduizmus alapmítosza szerint a világ voltaképpen Isten, aki 
bújócskát játszik, önmagával. Az Úr Pradzsápati, Visnu vagy 
Bráhma néven az önfelosztás vagy önfeledés aktusával teremti 
a világot, melynek révén az Egyből Sok lesz, az egyetlen 
Színész számtalan szerepet játszik. Végül azonban ismét 
visszatér önmagához, hogy elölről kezdje a darabot -melynek 
során az Egy a Sokba, a Sok pedig újból az Egybe vész.

Purusának ezerfeje, ezer szeme és ezer lába;
A földet tíz ujj vastagon borítja be mindenfelől.

Purusa mindaz, ami volt, és ami még lesz ezután;
A halhatatlanság ura táplálékától egyre nő

Hatalmas ő, igen, és még annál is nagyobb Purusa;
Negyede: minden létező, háromnegyede: örök lét.,.

Hogy az istenek áldozatra készítették Purusát;
Tavasz volt az olaj, ősz a szent ajándék, nyár a tűzifa.

Felfogták a nagy áldozat kiserkedő zsírcseppjeit;
Belőlük formált vad és szelíd, földi és légi lényeket...

Hogy felosztották Purusát, belőle hány adag került?
Hogy nevezték száját, kezét? Hogy hívták combját, lábait?

A Brákman [kaszt] a szája lett, karja pedig a Rádzsanja
[Ksatrija kaszt].
Combjaiból a Vaisja és lábaiból a Súdra vált.
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Az értelméből nőtt a Hold, szeméből született a Nap;
Ajkából Inára s Agni támadt, lélegzetéből Váju nőtt.

Köldökéből fakadt a lég, fejéből képződött az ég
Lábából Föld, füléből tájak. Így keletkezett a világ*

Purusa ezer fejéből, szeméből, lábából az ember és a többi 
élőlény testrészei lettek. Ez voltaképpen azt jelenti, hogy Az, 
aki mindenkit kívülről-belülről ismer, maga az Isten, a világ 
Atmanja vagy Énje. Minden élet egy-egy szerep, amelybe Isten 
beleéli magát, mint a színész Hamlet szerepébe, megfeled
kezve arról, hogy a valóságban ő csupán Kovács úr. Az ön
feladás aktusában Isten minden lénnyel eggyé válik, miköz
ben továbbra is Isten marad. „Negyede: minden létező, há
romnegyede: örök lét." Mert Isten csak a játékban, a látszatban 
oszlik meg, a valóságban osztatlan marad. Mire tehát a darab 
véget ér, az egyénivé vált tudat ráébred saját isteni mivoltára.

Kezdetben a világ Átman (az Én) volt, egymagában, Purusa alak
jában. Amikor körülnézett, önmagán kívül semmit sem látott. Először 
azt mondta: „Én létezem,” Innen a szó: „Én”. Ezért még ma is, ha 
valakit megszólítanak, válaszát úgy kezdi: „Én", és csak azután 
mondja meg a nevét.**

Ne felejtsük, hogy ez a kép, amely a világban Isten játékát (lila) 
látja, formáját tekintve mitologikus. Ha ezen a szinten köz
veden filozófiai állításokra akarnánk lefordítani, leginkább 
valamiféle kezdetleges panteizmus volna, amellyel a hindu 
filozófiát általában és tévésén azonosítani szokták. Így az a 
gondolat, hogy minden ember és minden dolog egy-egy

* Rigvéda, x, 90. Purusa a „Személy", a világ mögött álló eredendő
tudat.

** Brihadáranjaka Upanisad, i, 4,5.
*** Bhagavad-Gítá, xiii, 13.

Mindenfelől van keze, lába; 
Szeme, fáé és ma Annak; 
Mindenfelől hall a világon;
S minden dolgot körülölel.***



szerep, amelyet Purusa az önfeledés állapotában eljátszik, 
nem tekintendő logikai vagy tudományos tényállításnak. 
Költői, nem pedig logikai kijelentés. A Mundaka Upanisad 
szavaival:

Valójában ez az Átman (Én) - ahogy a költők mondják - testtől testig 
utazik a földön. [ii, 7]

A hindu filozófia nem követi el azt a tévedést, hogy lehet
ségesnek tartson informatív, tényszerű, pozitív kijelentést a 
végső valóságról. Ugyanez az Upanisad írja:

Ahol a tudás kettősség, cselekvés, ok és okozat nélkül való, kimond
hatatlan, hasontíthatatlan, leírhatatlan, hát mi az? Lehetetlen meg
mondani! [vi, 7]

A végső dolgokról pozitív kijelentést csak a mítosz és a költészet 
szuggesztív nyelvén tehetünk. Ebben a tartományban ugyanis a 
direkt kijelentő beszéd csak annyit mondhat: „Neti, neti” („Nem, 
nem”) - hiszen mindaz, ami leírható és kategorizálható, szük
ségképpen a konvencionalitás birodalmába tartozik 

A hindu mitológia az isteni játék témáját mesés sokszínű
ségben ábrázolja, a tér és idő monumentális fogalmai mellett. 
átfogva a gyönyör és kín, az erény és bűn szélsőségeit is. A 
szent és a bölcs éppúgy, mint az élvhajhász, a gyáva, az őrült 
vagy akár a démon, legbensőbb Énjében maga az álruhát öltött 
Istenség. Fény és sötétség, jó és rossz, öröm és bánat ket
tőssége (dvandva) a játék lényegi eleme, mert bár az Istenség 
azonosítható az Igazsággal (Szat), Tudattal (Csit) és Boldog
sággal (Ánanda), az élet sötét oldala is elválaszthatatlan alko
tórésze, ahogy minden drámában meg kell jelennie a status 
quát felborító gonosznak, vagy ahogy a kártyapaklit keveréssel 
a káosz állapotába kell juttatni, hogy aztán a játék alapvető 
fejlődést hozhasson. A hindu gondolkodás számára a Gonosz 
problémája nem létezik. A konvencionális, viszonylagos világ 
szükségképpen az ellentétek világa. A fény nem képzelhető el 
sötétség nélkül, rendetlenség híján semmit sem jelent a rend, 
és ugyanígy nem lehetséges fent lent nélkül, csönd hang 
nélkül, öröm fájdalom nélkül. Vagy ahogy Ananda Cooma- 
raswamy írta:
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Aki úgy tartja, hogy „Isten teremtette a világot", annak teljesen 
értelmetlen a kérdés, miért engedett meg bármilyen gonoszságot vagy 
éppenséggel a minden rosszat megszemélyesítő Gonoszt - ugyanígy 
akár azt is kérdezhetnénk, miért nem dimenziók vagy időbeli elren
dezés nélkül alkotta meg a világot.*

A mítosz szerint az isteni játék az idők végtelenségéig folyta
tódik a megnyilatkozás és a világból való visszavonulás egy
mást váltogató ciklusaiban, a 4 320 000 000 évnyi időt felölelő 
kalpákban. Az ember szemszögéből ez az elképzelés talán 
félelmetes monotóniát jelent, hiszen minden cél nélkül örök- 
kön-örökké folytatódik. Isteni nézőpontból azonban megvan 
benne mindaz a magával ragadó izgalom, amelyet a gyermek
nek az egyre ismétlődő, újból és újból kezdett játék jelent, 
amikor belefeledkezhet az egyetlen varázslatos pillanattá zsu
gorodó időbe.

Az imént leírt mítoszban nem formális filozófia, inkább egy 
élmény vagy tudatállapot, a móksa, azaz „megszabadulás” fe
jeződik ki. A leghelyesebb talán, ha azt mondjuk, hogy az 
indiai filozófia elsősorban ebben az élményben testesül meg, 
az eszmerendszer, amely ezt konvencionális nyelvre próbálja 
lefordítani, jóformán másodlagos. E filozófia alapjait tehát 
csak akkor érthetjük meg, ha magunk is részeseivé válunk az 
élménynek, amely pontosan ugyanabból a nem-konvencio
nális tudásból áll, amelyet a taoizmusnál is megtalálunk. 
Átma-dzsnánának (Én-tudásnak) vagy átma-bódhának (Én- 
megvilágosodásnak) is nevezik, hiszen felfedezésként is fel
fogható: ki vagyok én, ha többé nem azonosíthatom magam 
szerepeimmel, személyem konvencionális definícióival. Az 
indiai filozófia nem írja le e felismerés tartalmát, csupán olyan 
mitológiai kifejezésekkel, mint „én vagyok Brahman” (aham 
brahman) vagy „te vagy Az” (tat tvam aszí), érzékelteti, hogy az 
Én-tudás voltaképpen az Istennel való eredendő azonosság 
belátása.

Mindez azonban nem jelenti azt, mint amikor valaki „Is
tennek kiáltja ki magát” a héber-keresztény kontextusban - 
ahol a mítoszok és a tények nyelvét rendszerint összekeverik, 
vagyis nem tesznek éles különbséget Isten konvencionális

* Coomaraswamy (1), 77. o.
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leírása és Isten valósága között. Egy hindu sohasem mondaná: 
„én vagyok Brahman” abban az értelemben, hogy Ő uralkodik 
az egész univerzum felett, cs tisztában van működésének 
minden részletével. Egyfelől nem személyisége felületes 
szintjén beszél Istennel való azonosságáról. Másfelől az ő 
„Istene” - Brahman - nem „személyes” értelemben uralkodik 
a világegyetem felett, nem ember módjára tud és cselekszik, 
hiszen nem konvencionális tények formájában ismeri az uni
verzumot, és nem szándék, erőfeszítés vagy akarat révén hat 
rá. Talán nem mellékes az sem, hogy a „Brahman” szó a 
„nőni” jelentésű brih- tőből származik, hiszen kreatív tevé
kenysége, akárcsak a Taóé, a „termő” spontaneitáson alapul, 
szemben a teremtés szándékoltságával. Noha Brahman, úgy 
mondják, „ismeri” Önmagát, ismerete azonban nem informá
ciókból áll, ahogy a szubjektumunktól elkülönülő tárgyakat 
ismerjük. Sankara szavaival:

Mert Ő az Ismerő, és az Ismerő ismerhet más dolgokat, de képtelen 
Önmagát tenni önnön ismerete tárgyává, ahogy a tűz is elemészthet 
más dolgokat, de képtelen elemészteni önmagát*

Az indiai filozófia rejtélye a nyugati gondolkodás számára 
abban áll, hogy oly keveset, szinte semmit nem mond arról, 
mi a móksa élménye, és oly sokat arról, hogy mi nem. Ez 
természetesen zavarba ejtő, mert ha ennek az élménynek 
valóban nincs tartalma, vagy valóban semmi köze mindahhoz, 
ami számunkra fontos, akkor mivel magyarázhatjuk, hogy az 
indiai életfelfogás oly nagy becsben tartja?

Bizonyára a konvencionalitás szintjén is könnyű belátni, 
hogy sok esetben legalább olyan fontos tudni valamiről, hogy 
mivel nem azonos, mint hogy mivel azonos. Az orvostudo
mány nem kínál hatásos gyógyszert a közönséges influenza 
ellen, mégsem teljesen fölösleges, ha tudjuk, hogy egyes köz
keletű csodaszerek szintén hatástalanok. A negatív tudás

* Kéna Upanisad, 9-11. A „képtelen” talán rossz implikációkat szül, 
hiszen ez a kifejezés rendesen szűkítő értelemben használatos. A lényeg 
az, hogy amint a fénynek sem szükséges megvilágítania önmagát, hiszen 
amúgy is világos, ugyanígy semmilyen előnye, sőt értelme sem volna, ha a 
Brahman fogalmát úgy fognánk fel, mint önnön ismerete tárgyát.
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emellett bizonyos fokig emlékeztet az üres tér funkciójára - 
üres lap, amelyre szöveget írhatunk, üres kancsó, amelybe 
folyadékot tölthetünk, üres ablak, amelyen besüthet a nap, 
vagy üres cső, amely elvezetheti a vizet. Nyilvánvaló, hogy 
az üresség értékét az általa lehetővé váló mozgások jelentik, 
valamint azok a tartalmak, amelyeket befogad vagy átbocsát 
magán. Az elsődleges azonban maga az üresség. Ez a ma
gyarázata, hogy az indiai filozófia elsődlegesen a tagadásra 
koncentrál, mert a tudatot meg kívánja szabadítani az Igaz
ság fogalmától. Nem kínál semmiféle eszmét, semmilyen 
leírást, amely betölthetné a tudat ürességét, mert az eszme 
kiszorítaná a tényt - amiként az ablaküvegre festett nap is 
csak eltakarná a valódi napfényt. Ahogy a régi zsidók nem 
engedték meg Isten kőbe vagy fába vésett ábrázolását, úgy 
a hinduk sem fogadják el a gondolat képét - hacsak nem 
annyira mitologikus, hogy lehetetlen összetéveszteni a va
lósággal. 

Ily módon a Megszabadulás Útjának gyakorlati követése 
(szádham) azt jelenti, hogy az Én (Átman) fokról fokra kibon
takozik az azonosítások hálójából. Hogy felismerem, nem 
vagyok azonos sem ezzel a testtel, sem ezekkel az érzékietek
kel, érzésekkel, gondolatokkal, sem ezzel a tudattal. Életem 
alapvető valósága nem lehet egyetlen megragadható tárgy 
sem. Végső soron egyetlen eszmével sem azonosítható, még 
Isten vagy az Átman eszméjével sem. A Mándúkja Upanisad 
szavaival:

Ez Az, ami sem szubjektívnek, sem objektívnek, sem mindkettőnek 
nincs tudatában; ami sem egyszerű tudatosság, sem differenciálatlan 
érzelem, sem merő sötétség. Ez láthatatlan, viszonylatok nélkül való, 
felfoghatatlan, kikövetkeztethetetlen és leírhatatlan - az Én-tudatosság 
lényege, a májá megszűnése. [vii]

Az Átman úgy viszonyul a tudat egészéhez, ahogy a fej a 
látáshoz - nem világos és nem sötét, nem teli és nem üres 
pusztán a felfoghatatlan háttér. Abban a pillanatban, amikor 
megszűnik az Ennek valamely tárggyal vagy fogalommal való 
utolsó azonosítása is, azaz a nirvikalpa vagy „felfogás-nélküli
ség” állapotában ismeretlen mélységeiből felfénylik az isteni 
tudatosság állapota, a Brahman tudása.
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Hagyományos - tehát ne feledjük mitológiai vagy költői 
nyelvre lefordítva a Brahman tudása abban a felfedezésben áll, 
hogy a világ, amely Soknak tűnik, a valóságban Egy - „minden 
Brahman”, és „minden kettősség hamis elképzelés”. Ha 
tényállításként fogjuk fel, az ilyen kijelentés logikailag ér
telmetlen, semmiféle információt nem hordoz. Mégis, ma
ga az élmény szavakkal így fejezhető ki legjobban, bár az 
„utolsó szó” kimondásakor a nyelv, mintha megbénulna 
saját felismerésétől, értelmetlen habogásba fullad vagy hall
gatásra kényszerül.

A móksa felfogható úgy is, mint megszabadulás a májától - 
ami pedig az egyik legfontosabb fogalom mind a hinduizmus, 
mind az indiai buddhizmus filozófiájában. Májának nevezik 
ugyanis a tények és események sokszínű világát, amelyet 
rendesen illúziónak tekintenek, mert elfedi a mélyén rejlő 
egyetlen Brahman valóságát. Ebből az a benyomásunk támad
hat, hogy a móksa tudatállapotában a természet sokszínű világa 
eltűnik a szemünk elől, beleveszve a homályban derengő 
határtalan térbe. Ezt a benyomást azonban rögtön el kell 
vetnünk, mert olyasfajta kettősséghez vezet, olyan össze- 
egyeztethetetlenség következik belőle a Brahman és a májá 
között, amely alapvetően ellentmond az Upanisadok filozófiai 
elveinek. A Brahman nem az Egy, szemben a Sokkal, nem az 
egyszerű, szemben az Összetettel. A Brahmanban nincs sem
miféle kettősség (advaita), semmiféle ellentét, hiszen nem 
része semmilyen osztálynak, noha éppenséggel nincs egyetlen 
osztályon kívül sem.

Az osztályozás ugyanis maga a májá. A szó a szanszkrit matr- 
„mérni, formálni, építeni, tervet alkotni” jelentésű tőből ered, 
amelyből méter, mátrix, matéria, materiális görög-latin szavaink 
is szármáznák. A mérés alapművelete a felosztás, akár ujjal 
vonalat húzunk, akár arasszal kört mérünk fel, akár csészébe 
gabonát vagy folyadékot merünk. így a szanszkrit dva- szótő, 
amelyből a divízió (osztás-osztály) szavunk is származik, egy
szersmind a latin duó (kettő) szó töve is.

Amikor tehát azt mondjuk, hogy a tények és események 
világa májá, akkor ez voltaképpen annyit jelent, hogy a tények 
és események egységei inkább a méréshez, mint a természet 
valóságához tartoznak. A mérés fogalmát azonban ki kell 
terjesztenünk különféle határok leíró osztályozás vagy szelek
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tív kiemelés révén való kijelölésére is. Gondoljuk csak el, 
mennyire lehetetlen volna elkülöníteni egyetlen magában álló 
eseményt. A tények legalábbis párban figyelhetők meg, hiszen 
semmilyen test sem képzelhető el az azt magában foglaló tér 
nélkül. Definíció, elhatárolás, leírás - mindezek a felosztás, 
tehát a kettősség tevékenységei, hiszen mihelyt kijelölünk egy 
határt, annak rögtön van két oldala.

Ez a nézet némileg riasztó lehet, talán megérteni sem 
könnyű azoknak, akik régóta hozzászoktak, hogy a tényeket 
és eseményeket a világ végső építőelemeinek, a legszilárdabb 
valóságnak tekintsék. A mája tanának megértése azonban a 
hinduizmus és a buddhizmus tanulmányozásának egyik leg
lényegesebb előfeltétele, és ha fel akarjuk fogni a jelentését, 
félre kell tennünk a Nyugat különböző „idealista” filozófiáit, 
amelyekkel gyakorta összetévesztik - még a védanta mai indiai 
képviselői is. A világ ugyanis nem abban az értelemben a tudat 
illúziója, hogy - a megszabadult ember (dzsivanmukta) szemé
ben - csak a tagolatlan üresség volna látható. Ugyanazt a 
világot látja ő is, amit mi - csak éppen nem ugyanúgy jelöli, 
méri, osztályozza. Nem úgy tekinti, mint ami valóban és 
konkrétan különálló dolgokra, eseményekre darabolható. 
Látja, hogy a bőrt éppúgy felfoghatjuk a világgal összekap- 
csoló, mint attól elválasztó felületkent. Valamint, hogy csak 
akkor tekinthetjük összekapcsoló felületnek, ha máskor már 
elválasztónak láttuk, és fordítva.

Nézőpontja tehát nem monista. Nem gondolja, hogy a 
valóságban minden Egy, mert konkrét értelemben soha nem 
is voltak „dolgok”, amelyeket Egynek kellene tekintenünk. Az 
összekapcsolás pontosan annyira mája, mint a szétválasztás. 
Ezért a hinduizmus, csakúgy, mint a buddhizmus, szíveseb
ben beszél „nem-duális”, mint „egyetlen” valóságról, az 
„egyetlen” fogalma ugyanis szükségképpen mindig a sokhoz 
viszonyítva nyer értelmet. A mája tehát a viszonylagosság 
doktrínája. Arról szól, hogy a dolgok, tények, események 
határai nem a természetből származnak, hanem az emberi 
leírásból, és váltakozó nézőpontunktól függ, hogyan osztjuk 
fel és írjuk le őket.

Könnyű belátni például, hogy meglehetősen önkényes ál
lítás, miszerint az első világháborúnak nevezett esemény 
1914. augusztus 4-től 1918. november 11-ig tartott. A törté
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nészek kijelölhetnék ugyanennek a konfliktusnak jóval ko
rábbi „valódi” kezdeteit vagy jóval későbbi „utórezgéseit” is. 
Hiszen a történeti leírás divatja szerint az eseményeket dara
bolni és egybeolvasztani lehet, akár a higanycseppeket. Az 
események határai sokkal inkább konvencionálisak, mint 
természetesek, ahogy például az emberi élet kezdetét a 
születéstől, nem pedig a fogantatástól vagy az elválasztástól 
számítjuk.

Ugyanilyen könnyű belátni a dolgok konvencionális voltát 
is. Az emberi szervezetet általában egy dolognak tekintjük, 
noha fiziológiai szempontból annyi dolog, ahány szervünk 
vagy testrészünk van, szociológiai nézőpontból pedig csupán 
egy nagyobb dolog, a csoport része.

A természet világa minden bizonnyal szintén bővelkedik 
üres és betöltött területek közötti felületekben és választóvo
nalakban, amilyeneket mi is felhasználunk eseményekés dol
gok elhatárolására. Ám a májá tanítása itt is azt állítja, hogy 
ezeknek a formáknak (rúpa) nincs „saját-létük” vagy „én-ter
mészetük” (szvabháva) - nem önmagukban, hanem csak egy
máshoz viszonyítva léteznek, ahogy egy szilárd testet is csak a 
térhez viszonyítva lehet elkülöníteni. Ebben az értelemben 
szilárd test és tér, csönd és hang, létező és nem létező, alak és 
háttér elválaszthatatlan, összefüggő, „kölcsönösen fellépő" dol
gok, csak a májá vagy konvencionális osztályozás véli egymás
tól elválaszthatónak őket.

Az indiai filozófia májának tekinti a rúpát vagy formát is, 
amennyiben az is változékony. És valóban, amikor a hindu 
vagy buddhista szövegek a természet látható világának 
„üres” vagy „illuzórikus” jellegéről beszélnek - szembeál
lítva a konvencionális dolgok világával-, pontosan a formák 
változékonyságára utalnak. A forma szakadatlan változás, 
tehát májá abban a némileg tágabb értelemben is, hogy le
hetetlen biztosan kijelölni vagy megragadni. A forma májá, 
amennyiben a tudat a gondolkodás rögzített kategóriáiban, 
vagyis nevek (náma) és szavak segítségével próbálja felfogni 
és kezelni. Mert pontosan ezek azok a főnevek és igék, 
amelyekkel a dolgok és események absztrakt fogalmi kate
góriáit jelöljük.

A nevek és kifejezések, mint minden egyéb mértékegység, 
szükségképpen akkor felelnek meg céljuknak, ha rögzítettek.
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és meghatározottak. Használatuk azonban - legalábbis égy 
bizonyos pontig - annyira kielégítő, hogy az ember mindig 
hajlamos összetéveszteni a mérést a megmért valósággal, azo
nosítani a pénzt a gazdagsággal, a rögzített konvenciót a folyé
konyvalósággal. Amilyen mértékben azonosítja azonban ön
magát és saját életét a definíciók üres, merev vázával, annyira 
kárhoztatja magát örökös frusztrációra, mintaki szitával kíván 
vizet merni. Az indiai filozófia ezért beszél minduntalan arról, 
hogy milyen oktalanság dolgokat hajszolni, vagy állandósá
got keresni bizonyos entitásokban és eseményekben, hiszen 
mindez pusztán fantomokért, a tudat absztrakt mértékeiért 
(mana)* való hiú rajongás.

Általában úgy gondolják, hogy a májá azonos a náma-rúpá- 
val, „névvel-formával”, vagyis a tudat törekvésével, hogy a 
természet tünékeny formáit rögzített osztályok hálójában ra
gadja meg. Ha azonban megértettük, hogy a forma végső 
soron üres-abban a speciális értelemben, hogy felfoghatatlan 
és megmérhetetlen akkor a forma világát inkább Brahman- 
nak, mint májának fogjuk látni. A formák világa abban a 
pillanatban valóságos világgá válik, ha nem kapaszkodunk 
bele, nem küzdünk többé változékonysága ellen. Éppen a 
világ átmenetisége utal isteni természetére, a Brahman oszt
hatatlan és felmérhetetlen végtelenségére.

Ezért tehát a hindu-buddhista tanítás, noha mindegyre 
hangsúlyozza a világ múlandóságát, mégsem az a pesszimista, 
nihilista doktrína, amelynek nyugati kritikusai általában beál
lítják. Az átmenetiség csak az örökösen megragadásra törő 
gondolkodást kedvetleníti el. Ha engedi magát együtt mo
zogni a változás áramával, ha zen buddhista képpel szólva 
olyan lesz, mint labda a hegyi patakban, az átmenetiség vagy 
üresség tudatából egyfajta extázis támad. Talán éppen ez az 
oka, hogy mind Keleten, mind Nyugaton a változékonyság és 
múlandóság a legmélyebb, legmegindítóbb költészet tárgya - 
amelyen a tünékenység varázsa még akkor is átragyog, ha 
maga a költő a leghevesebben tiltakozik ellene.

* Ugyanabból a tőből származik, mint a májá, a latin mens „elme” szavak 
vagy akár „manus”, maga az ember, minden dolgok mértéke. Vesd össze még 
latin mensis (hónap). 



56 A BUDDHIZMUS EREDETE

Holnap és holnapé holnap: tipegve 
Vánszorog létünk a kimért idő 
Végső szótagjáig, s tegnapjaink 
Csak bolondok utilámpása voltak 
A por halálba. Húnyj ki, kurta láng!
Az élet csak egy tűnő árny, csak egy 
Szegény ripacs, aki egy óra hosszat 
Dúl-fúl, és elnémul: egy félkegyelmü 
Meséje, zengő tombolás, de semmi 
Értelme nincs*

Ha így fogalmazunk - jegyzi meg R. H. Blyth mindez talán 
nem is olyan szörnyű.

Röviden tehát a májá doktrínája először is arra mutat rá, 
hogy a tudat képtelen megragadni a valóságos világot a szavak 
és fogalmak hálójában, másodszor pedig, hogy maguk a for
mák is, amelyeket a gondolkodás definiálni próbál, változé
kony természetűek A tények és események világa, mindenestül 
náma, azaz absztrakt név, és rúpa, azaz változékony forma. 
Elillan mind a filozófiai elemzés, mind az élvhajhasz megra
gadás kísérlete elől, ahogy a víz kifolyik az ökölbe szorított 
kézből. Még a Brahman, a változékonyság mögött meghúzó
dó örök valóság, és az Átman, az emberi tudatot meghatározó 
isteni háttér eszméje is csalóka, hiszen, maga is fogalom lévén, 
éppen úgy képtelen a valóság megragadására, akár a többi.

A buddhizmus pontosan ebben - a világ tökéletes illé- 
konyságának felismerésében - gyökerezik. Ez az a különleges 
hangsúlyváltás, amely a leginkább megkülönbözteti Buddha 
tanait az Upanisadok tanításától, ez az indiai életben és művelt
ségben különleges szerepet játszó buddhizmus elterjedésének 
valódi alapja.

Mert Gautama, a „Megvilágosodott” vagy Buddha (élt kb. 
i. e. 545-ig) idejében a főbb Upanisadok már ismertek voltak, 
így aligha meglepő, hogy saját tanításában azok filozófiájából 
indult ki. Súlyos hiba volna azonban, ha Buddhát olyan vallás 
„alapítójának ’ vagy „megreformálójának” tekintenénk, amely 
a hinduizmus elleni szervezett lázadásként jött létre. Hiszen 
ebben a korban senki nem gondolt tudatosan „vallásra”, a

* Shakespeare: Macbeth, V. felv. 5. szín. Szabó Lőrinc fordítása.
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„hinduizmus” vagy „brahmanizmus” kifejezés pedig semmit 
sem jelentett. Pusztán tradíció volt, amely a Védák és Upani- 
sadok szájhagyomány útján átadott tanításában testesült meg, 
és ez a hagyomány nem volt kifejezetten „vallásos”, hiszen az 
egész életformát átfogta, a földművelés technológiájától a 
végső valóság megismeréséig mindennel foglalkozott. Budd
ha ezzel a hagyománnyal teljes összhangban cselekedett, 
amikor risi vagy „erdei bölcs” lett, elhagyta családját és kasztját, 
hogy a Megszabadulás Útját követhesse. A Megszabadulás 
általa választott módszerében is fellelhetők azok a jellegzetes 
vonások, mint általában a risik tanításaiban, ő is fellépett 
azokkal szemben, akik a tradíció követésében vizet prédikáltak 
és bort ittak.

Tökéletesen a hagyomány szellemében járt el akkor is, 
amikor elhagyva kasztját, hajléktalan és kasztrendszeren kívül 
élő tanítványok közé állt. Mert az indiai hagyomány még a 
kínainál is inkább arra buzdítja az embert, hogy bizonyos 
korban, miután teljesítette családi és közösségi kötelezett
ségeit, fordítson hátat a konvencionális életnek. A kaszt el
hagyása annak a felismerésnek a látható jele, hogy az ember 
valóságos állapotában „osztályozatlan”, szerepe vagy személye 
pusztán konvencionális, valódi természete szerint „sem-ki” és 
„sem-mi”.

Ez a felismerés a kulcsa Buddha megvilágosodás-élményé
nek (bódhi), amely egy éjszaka, a híres gajai Bo fa alatt ülve 
szállta meg azután, hogy hét évet töltött az erdőben meditá
cióval. A zen nézőpontjából ez az élmény a buddhizmus igazi 
tartalma, a verbális tanítás másodlagos ahhoz képest, amit a 
nemzedékről nemzedékre hagyományozott élmény szavak 
nélküli továbbadása jelent. Gautama hét éven át próbálkozott, 
hogy a jóga és a tapasz hagyományos eszközeivel, elmélkedés
sel és aszkézissef fel tálja a májának való alávetettség okát, és 
kiutat találjon az életbe kapaszkodás (trisná) ördögi köréből, 
amely olyan, mintha a kéz önmagát próbálná megragadni. 
Minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult. Az örök Átmant, 
az igazi Ént nem találta meg. Akármilyen erősen koncentrált 
önnön tudatára, hogy rábukkanjon annak talajára és gyöke
rére, csak saját koncentrált erőfeszítését találta. A megvilágo
sodását megelőző este azonban feladta a próbálkozást, és 
enyhítve aszketikus diétáján, ízletes táplálékot vett magához.



58 A BUDDHIZMUS EREDETE

Ezután egyszerre csak azt érezte, hogy gyökeres átalakulá
son megy keresztül. Leült a fa alá, és megfogadta, hogy nem 
kel fel, amíg el nem éri a legmagasabb rendű megvilágosodást. 
A hagyomány szerint egész éjszaka ott ült, amikor megpillant
va a hajnalcsillag első sugarát, hirtelen a tökéletes világosság 
és megértés állapotába került. Ez volt az anuttárá szamjak 
szambódhi, „a felülmúlhatatlan, tökéletes megvilágosodás”, a 
megszabadulás a májá és a születés-halál örök Körforgása, a 
szamszárá alól, amely mindaddig folytatódik, amíg az ember 
bármilyen módon igyekszik megragadni saját életét.

Ennek az élménynek a valódi tartalmát azonban soha nem 
sikerült, nem is sikerülhetett szavakba önteni. Mert a szavak 
csupán a májá vázát, a háló szemeit alkotják, az élmény pedig, 
mint a víz, kifolyik közülük. Így tehát a legtöbb, ami szavakkal 
erről az élményről elmondható, a Buddhának tulajdonított 
Vadzsmcseddika szavaival így hangzik:

Pontosan úgy van, Szubhúti, a legkisebb dolgot sem nyertem a 
felülmúlhatatlan, tökéletes megvilágosodásból, éppen ezért mondjuk 
felülmúlhatatlan, tökéletes megvilágosodásnak. [22]

Így tehát a zen nézőpontjából Buddha „egyetlen szót sem 
szólt”, a neki tulajdonított szent iratok számtalan kötete el
lenére sem. Igazi üzenete ugyanis örökké kimondatlan ma
radt, mert valahányszor szavakkal próbálták kifejezni, mindig 
semmivé foszlott. A zen hagyomány lényege azonban az, 
hogy ami szavakkal kifejezhetetlen, azért még átadható „köz
vetlen rárautatással”, egyfajta nem-verbális kommunikációval, 
amely nélkül a buddhizmus élménye soha nem szállhatott 
volna nemzedékről nemzedékre.

Egy (feltehetőleg meglehetősen kései) zen hagyomány sze
rint Buddha úgy adta át a megvilágosodást legfőbb tanítványá
nak, Mahakaszjápának, hogy némán felmutatott neki egy szál 
virágot. A Páli Kánon azonban azt meséli, hogy megvilágoso
dása után Buddha a benáreszi Szarvas-ligetbe ment, hogy 
kifejtse tanítását társainak, akikkel korábban együtt élte az 
aszkéták életét. Ez volt a buddhizmus lényegét oly jól össze
foglaló „négy nemes igazság”.

A négy nemes igazság a védikus hagyomány alapján az 
orvosi diagnózis és terápia formáját követi: azonosítja a beteg



séget, leírja okát, kijelenti, hogy gyógyítható-e vagy sem, 
illetve előírja a terápiát.

Az első igazság a dukha fogalmával foglalkozik. Ez a ne
hezen lefordítható szó leginkább talán „szenvedést” jelent. 
Voltaképpen a világ nagy baja ez, amelyre Buddha módszere, 
a dharma kínál gyógyírt.

A születés dukha, a romlás dukha, a betegség dukha, a halál dukha, 
ahogy dukha a bánat és a gyász is... Ha ahhoz kötődünk, amit nem 
kedvelünk, vagy elhagyjuk azt, amit szeretünk, az is dukha. Ha 
vágyunk nem teljesül, az is dukha. Egy szóval a test, ez a megraga
dáson (trisná) alapuló öttagú együttes, ez a dukha.*

Mindezt azonban aligha sűríthetjük olyasfajta sommás kije
lentésbe, hogy „az élet - szenvedes”. A lényeg inkább az, hogy 
az élet, ahogy általában éljük - szenvedés. Még pontosabban: 
megkeseríti a lehetetlenre való törekvés különös frusztrációja. 
Talán a „frusztráció” volna a dukha szó legjobb megfelelője, 
amely eredetileg egyszerűen a „kellemes", „édes” jelentésű 
szukha ellentéte.**

Buddha tanításának más megfogalmazásában a dukha a lét 
vagy keletkezés (bhava) három jellemzőjének egyike az anitjá 
(változékonyság), és anátman (Én-hiány) mellett. Mindkét 
utóbbi kifejezés alapvető fontosságú. Az anitjá megint csak 
nem abban az egyszerű állításban merül ki, hogy a világ 
változékony, hanem hogy minél jobban próbáljuk megragad
ni, annál inkább változik. A valóság önmagában nem állandó 
és nem múlandó, nem is lehet kategorizálni, Amikor azonban 
meg próbáljuk fogni, a változás, mint az árnyékunk, minden
ben megjelenik - minél gyorsabban kergetjük, annál sebeseb
ben illan el előlünk.

Hasonlóképpen az anátman doktrínája sem merül ki abban 
a merész állításban, hogy tudatunk mélyén nem rejlik valósá
gos Én (Átman). Sokkal inkább arról van szó, hogy nincs olyan 
Én, olyan alapvető valóság, amelyet akár közvetlen tapaszta-
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* Szamjutta Nikája, 421.
** Vagy ha a dukha szót „savanyúnak” fordítjuk, azt mondhatnánk, a 

Buddha tanítása szerint az ember életét úgy megsavanyítja a megragadásra 
törekvés, ahogy az állni hagyott tej megsavanyodik.
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lássál, akár fogalmilag meg lehetne ragadni. Buddha nyilván
valóan úgy érezte, hogy az Átman tana az Upanisadokban 
könnyen végzetes félreértéshez vezethet. A hit tárgyává válik, 
a vágy elérendő célpontjává, amelyben a tudat az élet for
gatagában mint végső mentsvárában megkapaszkodhat. 
Buddha felfogása szerint az így megragadott Én már nem a 
valódi Én, csupán a májá megszámlálhatatlan formáinak egyi
ke. Az anátman így fogalmazható meg: „Az igazi Én a nem- 
Én”, mert minden erőfeszítésünkkel, hogy felfogjuk, higy- 
gyünk benne és megtaláljuk, azon nyomban el is taszítottuk.

Az Upanisadok különbséget tesznek az Átman, az igazi, 
egyén feletti Én, és a dzsivátman, vagyis egyéni lélek között, és 
Buddha anátman doktrínája hasonlóképpen tagadja az utóbbi 
létezését. A buddhizmus minden irányzatában alapvető, hogy 
nem létezik ego, vagyis olyan állandó entitás, amely a változó 
tapasztalatok állandó szubjektuma lenne. Az ego ugyanis csak 
absztrakt értelemben létezik, az emlékezet elvonatkoztatása
ként, hasonlóan ahhoz, ahogy a meglengetett fáklya a tűzka- 
rika illúzióját kelti. Az égen szálló madár pályáját képzelhetjük 
például egyenes vonalnak, Ez a vonal azonban ugyanolyan 
absztrakt, mint, mondjuk, a szélességi fokok. A konkrét való
ságban a madár nem húz vonalat, és hasonlóképpen a múlt, 
amelyből az egót elvonatkoztattuk, teljes egészében tovatűnt. 
Minden kísérlet tehát, hogy az egót megragadjuk és csele
kedeteink kiindulópontjává tegyük, eleve frusztrációra van 
kárhoztatva.

A második nemes igazság erre a frusztrációra vonatkozik, 
okát: a trisnában, ragaszkodásban vagy megragadásban látja, 
am; viszont az avidjá, tudatlanság vagy tudattalan következmé
nye. Az avidjá a megvilágosodás formális ellentéte. A májá által 
hipnotizált vagy megbabonázott tudat állapota, amely ily mó
don a dolgok és események absztrakt világát összetéveszti a 
konkrét valósággal. Még mélyebb szinten az önismeret hiá
nya, annak a felismerésnek a hiánya, hogy minden megraga
dás végső soron önmagunkra irányul, vagyis arra, hogy az élet 
ragadja meg önmagát. Aki ugyanis önismerettel rendelkezik, 
annak a számára nincs kettősség önmaga és a külvilág között. 
Az az avidjá, ha nem vesszük tudomásul, hogy alany és tárgy, 
mint az érem két oldala, csak egymásra vonatkoztatva fogható 
fel, tehát amikor az egyik előtérbe lép, a másik háttérbe
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húzódik. Ezért hát az az egocentrikus kísérlet, hogy a világot 
uraljuk, hogy a lehető legtöbbet az ego hatalma alá vonjunk, 
csak ideig-óráig járhat sikerrel, mert az ego előbb-utóbb abba 
a problémába ütközik, hogy önmagát kell uralnia.

Ez valójában a modern kibernetika vagy vezérléselmélet, 
egyik alapproblémája, Mechanikai vagy logikai alapon könnyű 
belátni, hogy minél tökéletesebben kontrollálja önmagát egy 
rendszer, annál közelebb kerül önmaga teljes frusztrációjá
hoz. Az ilyen rendszer ördögi kört alkot, logikai struktúrája 
megegyezik például az olyan, önmagára vonatkozó kijelen
téssel, mint: „Én hazudok”, (ha ezt úgy értjük, hogy e kijelen
tés maga is hazugság). Az ilyen kijelentés örökké csak ostobán 
önmaga körül forog, mert mindig pontosan annyira igaz, 
amennyire hamis, és annyira hamis, amennyire igaz. Még 
konkrétabb képpel; ha belekapaszkodnék a labdába, hogy 
tökéletesen irányíthassam a mozgását, fel sem tudnám dobni.

Ily módon akár a környezet, akár önmagunk tökéletes 
irányításának vágya csak az ember mélységes bizalmatlansá
gára utal. Az avidjá azt jelenti, hogy képtelenek vagyunk be
látni az ilyen álláspont alapvető önellentmondását Ezért in
nen ered a hiábavaló törekvés az élet megragadására és irányí
tására, amely tökéletes önfrusztrációhoz vezet, akárcsak a 
belőle következő életminta, az az ördögi kör, amelyet a hin
duizmus és a buddhizmus egyaránt a születés-halál körforgá
sa, szamszára* néven ismer.

A Körforgás aktív princípiuma a karma, a „feltételes cselek
vés”, amely mindig valamilyen motívumból kiindulva vala
milyen eredményre tör - ezért mindig újabb és újabb cse
lekvéseket tesz szükségessé. Az ember akkor vonódik bele a

* A Körforgás dinamikus struktúrája pratítja-szamutpáda, a „függő szár
mazás” tizenkét fokú lánca, amelyben az okok-okozatok tizenkét láncszeme 
kölcsönösen egymásba kapcsolódik, zárt kört alkot. Így fakad a tudatlanság
ból (avidjá) motiváció (szamszkára), majd sorban egymás után tudatosság 
(vidzsnána), név-és-forma (náma-rúpa), a hat érzek (sadájatana), érzéki in
gerek (szparsa), érzéki tapasztalás (védaná), megragadás (trisná), birtoklási 
vágy (upáddna), készülődés (bhava), születés (dzsáti), öregség-halál (dzsará- 
marana), amelyből azután ismét csak avidjá származik. A Buddha elmagya
rázta, hogy az avidjá pusztán a kifejtés kedvéért került a sor elejére, nem 
azért, mintha időben megelőzné a többit. Az egész sor egyszerre keletkezik, 
elemei csak egymáshoz viszonyítva léteznek.
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karmába, amikor úgy avatkozik a világba, hogy kénytelen újból 
és újból beavatkozni: egy probléma megoldása további meg
oldandó problémákat szül, egy dolog irányítása más dolgok 
irányítását is szükségessé teszi. A karma tehát annak az ember
nek a sorsa, aki „Isten akar lenni”. A világnak ás vermet, ám 
maga esik bele.

Sok buddhista szó szerint érti a születés-halál Körforgását 
mint a reinkarnáció vagy újjászületés folyamatát, amelyben a 
karma újra meg újra, több életen keresztül formálja az embert, 
míg csak bölcsesség vagy megvilágosodás révén meg nem 
pihen. Azen és a mahájána buddhizmus többi iskolája viszont 
sokszor csak jelképes értelmet tulajdonít neki, mely szerint az 
újjászületés folyamata pillanatról pillanatra lejátszódik mind
addig, amíg csak az ember azonosítja magát egy állandó ego
val, amely az idő minden pillanatában újra testet ölt. A tanítás 
érvényessége és érdekessége tehát nem követeli meg, hogy 
elfogadjuk a halálon túli élet különös elméletét. Jelentősége 
inkább abban áll, hogy felmutatja a cselekvés ördögi körének 
egész problematikáját, annak feloldásával együtt. Ebben a 
tekintetben a buddhizmus különösen érdekes lehet a kom
munikációelmélet, a kibernetika, a logikai filozófia és hasonló 
kérdések kutatói számára.

A harmadik nemes igazság azzal foglalkozik, hogy miként 
lehet megszakítani az önfrusztrációt, a megragadást, a Körfor
gást fenntartó karma egész ördögi körét. Ez a megszakítás a 
nirvána. A szó etimológiája erősen vitatott, egyszerű fordítását 
rendkívül nehéz volna megadni. Különböző szanszkrit szó
tövekkel próbálták összefüggésbe hozni, jelentése ezek alap
ján éppúgy lehet a tűz elfújása, mint egyszerűen kifújás (kilég
zés), vagy a tudat hullámzásának, forgolódásának, körbejá
rásának (vritti) a megszakítása.

Mindent összevetve a két utóbbi értelmezés tűnik éssze
rűbbnek Ha a nirvána „kilégzést” jelent, ez olyasvalakinek a 
cselekvése, aki belátta, hogy hiába igyekezne a lélegzetet vagy 
az életet (prána) vég nélkül magában tartani, ezáltal éppen 
hogy elvesztené. A nirvána tehát egyet jelent a móksával, az 
elengedéssel vagy megszabadulással. Egyfelől kétségbeesés
nek tűnhet - hiszen annak a felismerése, hogy az élet végül is 
legyőz minden erőfeszítést, amellyel hatalmunk alá próbáljuk 
vonni, minden emberi törekvés olyan, mintha puszta kézzel



kapaszkodnánk a fellegekbe. Másfelől a kétségbeesésből öröm, 
teremtő energia fakad, az élet elvesztése az élet megtalálását 
jelenti - a cselekvés szabadságát, amelyet nem korlátoz az Én 
megmentésének és kézben tartásának vágyából eredő fruszt
ráció és szorongás.

Ha a nirvána a megszűnés (nir) és a fordulatok (vritti) ele
meiből tevődik össze, akkor pontosan azt jelenti, amit a 

Jógaszútra a jóga céljának nevez: citta vridhi nirodha - a tudat 
forgolódásainak megszűnése. Ezek a „forgolódások” a gondo
latok, amelyek révén a tudat igyekszik megragadni a világot és 
önmagát. A jóga gyakorlatában éppen azzal szüntethetjük meg 
a gondolatokat, hogy addig gondolkozunk rajtuk, amíg hiába- 
valóságukat élénken meg nem tapasztaljuk, ezért egyszerűen 
megszűnnek, mert a tudat ráeszmél saját természetes, hábo
rítatlan állapotára.

Nyilvánvaló, hogy mindkét etimológia lényegében ugyan
ahhoz a jelentéshez vezet. A nirvána életformája akkor jelentik 
meg, amikor befejeződik az életbe való kapaszkodás. A nirvána 
szükségképpen definiálhatatlan, hiszen minden definíció ka
paszkodás. A nirvána a tudat „önmagát meg nem ragadó”, 
természetes állapota - itt persze a tudat jelentése sem adható 
meg pontosan, hiszen amit nem ragadunk meg, arról kon
vencionális értelemben nem is tudunk Még közérthetőbb, 
szó szerinti felfogásban a nirvána valamely lény kilépése az 
újjászületések Körforgásából, ám nem a megsemmisülésbe, 
hanem egy minden definíció elől elillanó mérhetetlen és 
határtalan állapotba.

Aki eljutott a nirvánába, az elérte a Buddha-létet, a megvi
lágosodás állapotát. Elérte, azonban nem közönséges értelem
ben, hiszen itt szerzésről vagy motivációról nem lehet szó. Á 
nirvánát nem kívánhatjuk, elérésére sem törekedhetünk, mert 
ami a cselekvés céljaként felfogható és kívánható, az definíció 
szerint nem nirvána. A nirvána csak szándéktalanul, spontán 
léphet elő, ha alaposan megértettük az önmegragadás le
hetetlenségét. Buddhának ezért nem lehet semmiféle rangja. 
Nem lehet sem fent, az angyalok, sem lent, a démonok között. 
A Körforgás hat osztályában sehol sem tűnik fel, és tévedés 
lenne azt gondolni, hogy az angyalok felett áll, hiszen á 
Körforgás törvénye szerint ami fent van, annak valamikor alá 
kell szállnia, és fordítva. Egyáltalán minden kettősségen túl
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lép, semmit nem jelentene tehát számára a szellemi diadal, 
vagy ha felsőbbrendű lénynek tarthatná magát.

A negyedik nemes igazság Buddha Dharmáját írja le, a 
nemes nyolcágú ösvényt, a módszert vagy tanítást, amellyel 
véget vethetünk az Önfrusztrációnak. Az ösvény mindegyik 
szakasza a „tökéletes” vagy „teljes” jelentésű szamjak (páli 
számmá) szóval kezdődik. Az első kettő a gondolkodásra, a 
következő négy a cselekvésre, az utolsó kettő pedig a 
szemlélődésre vagy figyelemre vonatkozik. A nyolc szakasz 
tehát:

1. Szamjak-dristi vagy tökéletes szemlélet.
2. Szamjak-szamkalpa vagy tökéletes megértés.
3. Szamjak-vak vagy tökéletes (azaz igaz) beszéd.
4. Szamjak-karmanta vagy tökéletes cselekedet.
5. Szamjagadzsiva vagy tökéletes elhivatottság.
6. Szamjag-vjajama vagy tökéletes alkalmazás.
7. Szamjak-szmrití vagy tökéletes elmélyülés.
8. Szamják-szamádhi vagy tökéletes szemlélődés.

Anélkül, hogy e szakaszokat részletezni kívánnánk, azt mond
hatjuk, hogy az első kettő a tanításnak és az ember helyzetének 
helyes felfogásával foglalkozik. Bizonyos értelemben az első 
szakasz, a „tökéletes szemlélet” magában foglalja a többit, 
hiszen a buddhizmus módszere mindenekelőtt a tiszta figye
lem gyakorlása, hogy a világot jathabhutam lássuk - olyannak, 
amilyen. Ez a figyelem élénken fordul a közvetlen tapasztalat, 
a közvetlenül érzékelt világ felé, nem hagyja magát félrevezet
ni nevek, címkék által. Szamjak-szamádhi, az ösvény utolsó 
szakasza az első tökéletesítése, a tiszta tapasztalás és tiszta 
figyelem, amelyben immár megszűnt a megismerő és megis
mert kettőssége.

A cselekvésre vonatkozó szakaszokat gyakran félreértik, 
mert megtévesztően emlékeztetnek valamiféle „morális 
rendszerre”. A buddhizmus nem osztja azt a nyugati felfogást, 
hogy létezik egy Istentől vagy természettől való erkölcsi tör
vény, amelyet kötelesek vagyunk megtartani. Buddha ma
gatartási előírásai - tartózkodás az élet elvételétől, annak el
vételétől, amit nem adtak, szenvedélyektől, hazugságoktól, 
mérgek alkalmazásától - pusztán önkéntesen vállalt gyakorlati
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szabályok, melyeknek egyetlen célja, hogy elhárítsák az aka
dályokat a tiszta figyelem útjából. Az előírások megszegéséből 
„rossz karma” származik, nem mintha a karma törvény vagy 
erkölcsi igazságszolgáltatás volna, hanem mert minden mo
tivált és szándékos, konvencionálisán jónak vagy rossznak tar
tott cselekedet karma, amennyiben az élet megragadására irá
nyul. A konvencionálisán „rossz” cselekedetek többnyire még 
inkább „megragadásra” törekednek, mint a jók. A buddhista 
gyakorlat magasabb fokai azonban épp úgy foglalkoznak a, jó 
karmából”, mint a „rosszból” való kibontakozással, A tökéle
tes cselekvés tehát teljességgel szabad, szándék nélküli, spon
tán, pontosan a taoista vu-vei* értelmében.

Szmrití, vagyis elmélyülés, és szamadhi vagy szemlélődés 
alkotja azt a szakaszt, amely a meditációval, Buddha útjának 
belső, szellemi gyakorlatával foglalkozik. A tökéletes elmélyü
lés állandó figyelem, az ember érzékleteinek, érzéseinek, gon
dolatainak követése - minden cél és kommentár nélkül. A 
tudat teljes tisztasága és jelenléte ez, aktív passzivitás, amely
ben az események úgy jönnek-mennek, mint a tükörben a 
dolgok tükörképei: semmi más nem tükröződik benne, csak 
ami ott van.

Akár megy; akár áll, ül vagy fekszik, tudja, amit éppen tesz, akár
mennyire is elfoglalja ez a testét, és pontosan olyannak tudja, ami
lyen... Ha elindul, ha megérkezik, ha maga elé néz, vagy maga mögé, 
ha behajlítja vagy kinyújtja a karját... mindent tiszta figyelemmel 
tesz.**

E figyelem révén belátjuk, hogy gondoló és gondolt, megis
merő és megismert, alany és tárgy elválasztása - merő abszt
rakció. Nem létezik tudat az egyik oldalon és tapasztalatok a 
másikon - csupán a tapasztalás folyamata, amelyben nincs 
megragadni való tárgy, és nincs senki, aki mint alany, azt 
megragadja. Így szemlélve a tapasztalás folyamata már nem 
ragadja meg önmagát. A gondolatok megszakítás nélkül kö

* Az ilyen cselekvést voltaképpen akarnia, feltétel nélküli, vagy aszamsz- 
krita, szándék nélküli cselekvésnek kellene nevezni.

** Maddzshima Nikája, i, 56.
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vetik egymást, nem szükséges megosztaniuk önmagukat, hogy 
önmaguk tárgyává válhassanak

„Ahol van tárgya, megjelenik a gondolat." Akkor tehát egy dolog a 
gondolat, és másik dolog a tárgy? Nem, ami a tárgy, éppen az a 
gondolat. Ha a tárgy egy dolog lenne, a gondolat pedig egy másik, akkor 
a gondolkodás kettős állapotú volna. Így tehát a tárgy maga a gondolat. 
Lehetséges-e tehát, hogy gondolat ítélje meg a gondolatot? Nem, 
gondolat nem ítélheti meg a gondolatot. Ahogy a kard éle sem hasíthat 
önmagába, ahogy az ujjbegy sem érhet önmagához, a gondolat sem 
láthatja önmagát.*

A tudat kettősség nélkül való állapota, amelyben nem osztja 
meg önmagát, a szamádhi. Miután itt eltűnik a tudat hiábavaló 
kapálózása, hogy megragadja önmagát, a szamádhi a mélységes 
béke állapota. Ez azonban nem a teljes inaktivitás nyugalma, 
mert ha a tudat egyszer visszatért természetes állapotába, a 
szamádhi örökre fennmarad, „akár megy, akár áll, ül vagy 
fekszik”. A buddhizmus azonban a legkorábbi időktől kezdve 
különös hangsúlyt fektetett az ülés közben való koncent
rációra és a szemlélődés gyakorlatára. Legtöbb ábrázolása az 
ülő meditáció pózában jeleníti meg Buddhát, a padmászana 
néven ismert jellegzetes lótuszülésben, amelyben keresztbe 
fektetett lábait talpukkal felfelé combjain nyugtaga.

A közvélekedéssel ellentétben az ülő meditáció nem vala
milyen kimondatlan cél elérésére szolgáló spirituális „gyakor
lat”. Buddhista nézőpontból egyszerűen ez az ülés megfelelő 
módja, és teljesen természetes, hogy az ember addig marad 
ülve, amíg nincs más dolga, amíg nem ragadja magával az 
ideges cselekvési láz. A Nyugat nyughatatlan temperamentu
ma talán kizárólag kellemetlen önkínzást lát az ülő meditáció
ban. Képtelenek lennénk jó lelkiismerettel csakúgy ülni „az 
ülés kedvéért”, anélkül hogy közben éreznénk, létünk iga
zolására valami fontosabb tevékenységet kellene végeznünk. 
Azzal csendesítjük le háborgó lelkiismeretünket, hogy az ülő 
meditációt gyakorlatnak tekintjük, amely valamilyen kimon
datlan célt szolgál. Ebben a pillanatban azonban az már nem 
a buddhista értelemben vett meditáció (dhjána), mert ahol

* Sziksaszamukkája 234. Conze (2), 163. o.



megjelenik a keresés, az eredmények utáni kapkodás, ott nincs 
helye a dhjánának.

A dhjána (páli dzshana) a kínai csan és a japán zen eredeti 
szanszkrit alakj a, jelentése tehát alapvetően fontos a zen budd
hizmus megértése szempontjából, „Meditáció” a közkeletű 
értelemben, mint a „dolgok átgondolása” vagy „töprengés” - 
tökéletesen félrevezető fordítás lenne. Azonban „extázis , „el- 
tnerülés” vagy más efféle megoldás, amely a hipnotikus elra
gadtatottság állapotára utal, még rosszabb volna. A legjobbnak 
az tűnik, ha a dhjána szót nem fordítjuk le, hanem beépítjük 
a nyelvünkbe, ahogy a nirvána vagy Tao szavakkal tettük,*

Adhjána kifejezés buddhizmusban használt jelentése ma
gába foglalja mind az elmélyülést (szmrití), mind a szem
lélődést (szamádhi), és leginkább az egységes, egyfelé irányuló 
figyelem állapotával jellemezhető. Egyfelé irányul egyrészt 
abban az értelemben, hogy a jelenre koncentrál, mert a figye
lem megtisztításában nincs sem múlt, sem jövő, csak ez az 
egyetlen pillanat (ekakszana), vagy ahogy a Nyugat misztikusai 
nevezték: az „örök most”. Másfelől egyfelé irányuló azért, 
mert ebben a tudatállapotban megismerő, megismerés és, 
megismert között nincs semmiféle különbség. 

A Tathágata (vagyis Buddha) látója a látni valónak, de nincs 
tudatában (na mannati, nem fogja fel) a látottnak, láthatatlannak, 
láthatónak vagy látónak. Amint a hallottnak, érzékeknek és ismertnek 
sem: nem gondolkodik felőlük ezekben a kategóriákban. **
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* A Páli Kánon (Vinaja-Pitaka iii, 3-6 és Maddzshima Nikája i, 349-352) 
a dzshana nyolc típusát sorolja fel - négy-négy rúpa-dzshanát és arúpa- 
dzshanát formával rendelkező, illetve forma nélküli dzshana állapotokat. 
Az első négy a felfogás (vittaka) és a csapongó gondolkodás (vikára) fokozatos 
lecsillapítását jelenti, hogy a szamádhi gyakorlása révén elérjük a lelki béke 
(upekkha) állapotát. Más szóval, mihelyt a tudat visszatér az integritás és. 
kettősség-nélküliség természetes állapotába, többé nem a csapongó gondol
kodás szimbólumaival ragadja meg a tapasztalatot. Pusztán érzékeli szavak, 
fogalmak nélkül. Ezeken túl a négy arúpa-dzshana található, amelyet a 
Határtalan Tér, Határtalan Tudatosság, Semmi és Sem-érzékelés-sem- 
nem-érzékelés szféráiként írnak le, ezek a saját természetét felismerő tudat 
stádiumai. Halálakor Buddha állítólag a negyedik rúpa-dzshanábál lépett a 
parinirvánába. (vagyis a végső nirvánába).

** Anguttára Nikája, ii, 25.
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A dhjána jelentését azért nehéz megértenünk, mert nyelvünk 
struktúrája nem engedi meg, hogy egy tárgyas igét alany és 
tárgy nélkül használjunk Ahol van „megismerés”, ott a gram
matikai konvenciók megkövetelik, hogy legyen megismerő és 
megismert is. Beszédünkben és gondolkodásunkban annyira 
hozzászoktunk ehhez a konvencióhoz, hogy fel sem tűnik 
konvenció volta, tehát hogy nem szükségképpen felel meg a 
megismerés valóságos tapasztalatának. Amikor azt mondjuk 
„felvillan a fény”, valamivel könnyebb átlátni a grammatikai 
konvención és felismerni, hogy a fény - maga a felvillanás. 
Ám a dhjána, a felszabadult vagy megvilágosodott ember tu
datállapota természetesen mentes a konvencionális létezők és 
a valóság összetévesztésétől. Ha intellektuális kellemetlen
séget élünk át, amikor a megismerést úgy próbáljuk felfogni, 
hogy nincs külön „valaki” és „valami”, aki és amit megismer, 
ez azzal a kínos élménnyel rokon, mint ha a hivatalos vacso
rára valamelyik vendég pizsamában érkezne. A hiba konven
cionális és nem egzisztenciális természetű.

Ismét látjuk tehát, hogy a konvenció, a mérésben és leírás
ban megnyilvánuló mája hogyan népesíti be a világot dolgok
nak és létezőknek nevezett fantomokkal. A konvenció olyan 
lenyűgöző hipnotikus erővel hat ránk, hogy ezeket a fan
tomokat valóságnak kezdjük érezni, becses kincsünkké, sze
relmünkké, ideálunkká avatjuk Ám az a szorongató prob
léma, hogy mi lesz velem halálom után, végső soron ugyan
olyan, mint hogy hová lesz az öklöm, ha kinyitom a tenye
rem, vagy hová tűnik az ölem, amikor felállók. Most már talán 
értjük a híres sorokat, amelyekben a Viszuddhimagga Buddha 
tanítását foglalja össze:

Csak szenvedés van, de nincs szenvedő;
Van tett, de nincs, aki annak tevője;
Van nirvána, ám nem keresi senki;
Ott van az út, és senki sincs, ki járja. [16]
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BUDDHA tanítása mint a Megszabadulás Útja semmilyen 
célt nem ismer a nirvána élményén túl. Buddha nem töreke
dett konzisztens filozófiai rendszer felállítására, nem kívánta 
kielégíteni a végső kérdésekre vonatkozó intellektuális kíván
csiságot, amely szavakban keresi a választ. Ha ilyesmit vártak 
tőle, ha a nirvána, a világ eredete, az Én természete felől 
faggatták, Buddha „magasztos hallgatásba” burkolózott. Ké
sőbb azonban elmondta, hogy ezek a kérdések irrelevánsak, 
valójában nem vezetnek a megszabadulás élményéhez.

Mint már sokan megjegyezték, a buddhizmus későbbi 
fejlődése jórészt annak köszönhető, hogy az indiai gon
dolkodás képtelen volt beletörődni ebbe a hallgatásba, így 
végül is engedett a valóság természetére vonatkozó „abszt
rakt metafizikai spekuláció” sürgető kényszerének. A ma
hájána buddhizmus keletkezésének ilyen felfogása azonban 
'meglehetősen félrevezető. A mahájána tanításainak túlnyo- 
ínó része ugyanis nem annyira az intellektuális kíváncsiság 
kielégítésére jött létre, mint inkább olyan gyakorlati lélek
tani problémák kezelésére, amilyenekkel a Buddha útját 
követő ember szembekerül. A mahájána e problémákat 
minden bizonnyal rendkívül skolasztikus módon kezeli, 
szövegeinek intellektuális színvonala pedig meglehetősen 
emelkedett. Következetes célja azonban nem az volt, hogy 
filozófiai rendszert építsen ki, hanem hogy kiváltsa a meg
szabadulás élményét. Sir Arthur Berriedale Keith szavaival:

A mahájána metafizikája a maga következetlen rendszerével világosan jelzi, 
hogy a szerzetesek szemében másodlagos jelentőségű volt, az ő érdeklődésük 
elsősorban a megszabadulás elérése felé fordult. A mahájána - nem kevésbé, 
mint a hínajána - számára ez az egyetlen cél, a filozófia csupán annyiban 
érték, amennyiben ennek eléréséhez segíti az embereket.*

* Keith (1), 273.0.
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Kétségtelen azonban, hogy a mahájána buddhizmus bizo
nyos tekintetben engedményt tesz mind az intellektuális kí
váncsiságnak, mind a célhoz vezető út lerövidítését sürgető 
közhangulatnak. Alapjában véve azonban olyan szellemek 
alkotása, akik rendkívüli alapossággal és érzékenységgel fi
gyelték saját belső működésüket, Kellő én-tudatossággal bár
ki számos megoldatlan gyakorlati problémát fedezhet fel a 
Páli Kánon buddhizmusában. Lélektani mélység tekintetében 
nem sokkal megy tovább az értelmi funkciók analitikus felso
rolásánál, és ha előírásai világosak is, azok gyakorlati nehézsé
geit nem mindig magyarázza el készségesen. Talán túl merész 
általánosítás, az embernek mégis az a benyomása, hogy ha a 
Páli Kánon fáradságos munkával nyitná mega nirvána kapuját, 
a mahájána csak matatna a kulccsal a zárban, amíg a kapu 
magától ki nem tárul. A mahájána fő gondja, hogy „ügyes 
eszközökről” (upája) gondoskodjon, amelyet segítségével a 
nirvána mindenféle mentalitás számára elérhetővé válik.

Hogy a mahájána tanításai mikor és hogyan keletkeztek, 
pusztán történeti találgatások tárgya. A mahájána főbb szútrái 
nyilvánvalóan Buddha és a közvetlen tanítványok tanításait 
tartalmazzák, stílusuk azonban annyira eltér a Páli Kánontól, 
tanításaik pedig annyival kifinomultabbak, hogy a tudósok 
szinte egyöntetűen későbbre datálják őket. Nincs adatunk 
arra, hogy ismertek lettek volna Asóka, a nagy buddhista 
császár, Csandragupta Maurja unokája idejében, aki i. e. 262- 
ben vette fel a buddhista vallást. Asóka sziklafeliratai az ahim- 
sza, az emberek és állatok iránti erőszakmentesség hang- 
súlyozásával, a laikus élet általános előírásaival nem mennek 
túl a Páli Kánon társadalmi nézetein. A fontosabb mahájána 
szövegeket Kumáradzsíva fordította kínaira nem sokkal i. sz. 
400 után - az Asóka halálától addig eltelt hatszáz év indiai 
történelméről azonban oly hiányosak az ismereteink, a szútrák 
tanúsága pedig oly halovány, hogy aligha datálhatjuk őket 
pontosabban, mint valamikor az i. e. 100 és i. sz. 300 közötti 
négyszáz évre. Feltételezett kidolgozóik — Asvaghosa, Ná- 
gárdzsuna, Aszanga, Vaszubandhu - maguk is csak hozzá
vetőlegesen helyezhetők el az időben.

A mahájána eredetéről saját hagyománya azt tartja, hogy 
Buddha továbbadta tanításait legközelebbi tanítványainak, ám 
visszatartotta azok nyilvános kifejtését, amíg a világ nem áll
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készen a befogadásukra. Egy tradíció elterjesztésére, az elül- 
tetett magban rejlő lehetőségek kibontakoztatására jól ismert 
módszer a „késleltetett tanúságtétel”. A korábbi és későbbi 
tanítások közötti feltűnő ellentnondásokat úgy magyarázhat
juk, hogy különböző igazságszinteket rendelünk hozzájuk a 
teljes relativizmustól az abszolút igazságig terjedö skálán, 
amelyben a (feltehetőleg eléggé kései) Avatamszaka iskola 
nem kevesebb, mint öt fokozatot különböztet meg. A ma
hájána történeti kezdeteinek problémája azonban nem bír 
közvetlen relevanciával a zen megértése szempontjából. A 
buddhizmusnak ez az inkább kínai, mint indiai formája akkor 
keletkezett, amikor az indiai mahájána már teljesen kifej
lődött. Továbbléphetünk tehát a mahájána központi tanaira, 
amelyekből a zen kialakult.

A mahájána úgy különbözteti meg magát a Páli Kánon 
buddhizmusától, hogy az utóbbit a megszabadulás kis (hína) 
szekerének (jána), önmagát pedig nagy (maha) szekérnek ne
vezi - nagynak, amennyiben a nirvána elérésére szolgáló esz
közök (upája) gazdag gyűjteményét tartalmazza. E módszerek 
Nágárdzsuna fejlett dialektikájától a Szukhávati vagy Tiszta Or
szág doktrínáig terjedtek (az előbbi a tudat minden rögzített 
felfogástól való megtisztítására irányult, az utóbbi pedig a meg
szabadulást Amitábha, a Korlátlan Fény Buddhája hitében vélte 
elérni, aki állítólag már több aeonnal Gautama előtt eljutott a 
megvilágosodáshoz). Ide tartozik a középkori India tantrikus 
buddhizmusa is, amely szerint a megszabadulás a dhárani 
néven ismert szakrális szavak és formulák ismételgetésével, 
valamint a sáktival, a „spirituális feleséggel” való közösülést is 
magában foglaló speciális jóga révén valósulhat meg.*

* E mathunának nevezett gyakorlat állítólagos obszcenitása kizárólag a 
keresztény misszionáriusok képzeletében létezett. A saktihoz fűződő vi
szony a legkevésbé sem volt promiszkuus, azt az érett és nagyon is kivételes 
viszonyt jelentette, amelyben férfi és nő közös spirituális fejlődésre vállal
kozik. Ebbe tartozott a szexuális kapcsolat szentesítése is, amelyet a ka
tolikus felfogás joggal értelmezhetett volna a házasság szentségeként. A 
kérdés kimerítő tárgyalását lásd S. B. Dasgupta: An Introduction to Tqntric 
Buddhism (Bevezetés a tantrikus buddhizmusba), Calcutta, 1952, és Sir 
John Woodroffe: Shakti and Shakta (Saktí és sakta) Madras-London, 1529.
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A Páli Kánon felületes elemzéséből minden bizonnyal az a 
benyomásunk támad, hogy a nirvánába csak szigorú erőfe
szítés és Önkontroll révén lehet eljutni, aki tehát erre törek
szik, annak a cél érdekében minden más gondját félre kell 
tennie. A mahájána hívei valószínűleg helyesen feltételezik, 
hogy Buddha csupán upájának, ügyes eszköznek szánta ezt, 
hogy segítségével konkrétan és érzékletesen felismerhessük a 
vágytalanság vágyában, az önösségtől önerőből való megsza
badulás kísérletében rejlő ördögi kört. Buddha tanításának 
gyakorlatából ugyanis kétségtelenül ez a konklúzió adódik. 
Akár lustaságnak vagy az önuralom hiányának is tulajdonít
hatnánk, ám sokkal kézenfekvőbb feltevés, hogy akik megma
radtak az önmegszabadítás útján, egyszerűen nem ismerték 
fel a benne rejlő paradoxont. Ahol ugyanis a mahájána maga 
is az ember önnön erőfeszítésével való megszabadulását tanít
ja, ott ez mindig csak eszköz, amellyel saját hiábavalóságát 
próbálja élményszerűen tudatosítani.

Számos jel utal arra, hogy a mahájánában már igen korán 
megjelent a Bódhiszattva fogalma, nem egyszerűen mint po
tenciális Buddha, hanem mint aki elutasítja a nirvánát, noha 
magasabb szellemi szinten áll azoknál, akik eljutottak oda, és 
ezáltal kivonták magukat a születés-halál világából. A Páli 
Kánon arhannak, „értékesnek” nevezi Buddha tanítványait, 
akik eljutottak a nirvánába, míg a mahájána szövegek az arhan 
eszményét majdhogynem önzésnek tekintik. Ez csupán a 
szrayakához, a tanítás „hallgatójához” illik, aki még nem jutott 
túl az elméleti megértés szintjén. A Bódhiszattva azonban 
olyasvalaki, aki felismerte, hogy mély ellentmondás áll fenn 
az önmagunk által és az önmagunk érdekében elért nirvána 
között. A közfelfogásban a Bódhiszattva a rajongás tárgya 
(bhakti) lett, a világ megmentője, aki megfogadta, hogy mind
addig nem lép a végső nirvánába, amíg minden érző lény 
hasonlóképpen el nem jutott oda. Az ő kedvükért fogadja el, 
hogy újra és újra megszülessen a szamszára Körforgásában, 
amíg megszámlálhatatlanul sok kor után még a fű és az út pora 
is el nem jut a Buddha-léthez.

Mélyebb elemzéssel azonban világos, hogy a Bódhiszattva 
eszméje kimondatlanul benne foglaltatik a buddhizmus lo
gikájában, természetesen adódik a nem-megragadás elvéből 
és az ego nem-valóságosságának tanából. Mert ha a nirvána az
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az állapot, amelyben a valóság megragadására irányuló törek
vés, felismerve saját lehetetlenségét, teljesen megszűnik, nyil
vánvalóan abszurd gondolat, hogy maga a nirvána valami meg
ragadható, elérhető cél lehet. Ha azután maga az ego is puszta 
konvenció, értelmetlenné válik az elképzelés, hogy bizonyos 
lények eljuthatnak a nirvánába. Ahogy a Vadzsracseddika írja:

Minden Bódhiszattva-hős csiszolja elméjét, hogy megfoganjon benne 
a gondolat; minden érző lény, bármilyen osztályú... általam eléri a 
határtalan megszabadulást a nirvánában. Mégis, ha már számtalan, 
megszámlálhatatlan, felmérhetetlenül sok lény így megszabadult, 
valójában egyetlen lény sem szabadult meg! Miért van ez, Szubhúti? 
Azért, mert ha igazán Bódhiszattva, egyetlen Bódhiszattva sem ka
paszkodik az ego, a személyiség, az élő vagy a különálló egyén 
eszméjébe. [3]

Ebből az álláspontból az következik, hogy nem létezik nirvána, 
amit el kellene érnünk és ha valójában nincsenek egyedi 
létezők sem, akkor a körforgáshoz kötöttség puszta látszat. 
Igazából máris a nirvánában vagyunk - a nirvánát keresni tehát 
éppoly bolondság, mint az után kutatni, ami el sem veszett. 
Természetes tehát, hogy a Bódhiszattva egyetlen mozdulatot 
sem tesz, hogy kilépjen a szamszára körforgásából, mintha a 
nirvána valahol másutt lenne - ebből az következne, hogy a 
nirvána valami elérendő dolog, a szamszára pedig a tényleges 
valóság. A Lankávatára Szútra szavaival:

Akik, rettegve a születés-halál (szamszára) megkülönböztetéséből 
eredő szenvedéstől, a Nirvánát keresik, nem tudják, hogy születés-ha
lál és Nirvána nem választható el egymástól; és látva, hogy mindan
nak, ami alá van vetve a megkülönböztetésnek, nincs valósága, úgy 
képzelik, hogy a Nirvána az érzékek és tárgyaik jövőbeli megsem
misülésében áll. [11, 18]*

Ha tehát arra törekszünk, hogy eltöröljük a dolgok és 
események konvencionális világát, akkor ezzel elismerjük

* Suzuki (3), 55. o. Az érzékek „tárgyai” a külvilágnak azok a területei 
és aspektusai, amelyeket az egyes érzékszervek felfognak.
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hogy az valóban létezik. Innen adódik a mahájána elve: „Ami 
soha nem keletkezett, nem is kell megsemmisíteni”,A

Mindezek nem a szubjektív idealizmus vagy nihilizmus 
üres spekulációi, szofisztikái, csupán válaszok egy gyakorlati 
problémára, amely így fogalmazható meg: „Ha az élet megra
gadásával ördögi körbe kerülök, hogyan tanulhatok meg nem
megragadni? Hogyan igyekezzem elengedni magam, ha az 
igyekezet éppen azt jelenti, hogy nem engedem el magam?” 
Másképpen: a nem-megragadásra törekvés ugyanaz, mint a 
megragadás, hiszen azonos a motivációja - a sürgető vágy, 
hogy megkíméljem magam valamely nehézségtől. Képtelen 
vagyok megszabadulni ettől a vágytól, hiszen ez éppen meg
egyezik azzal a vággyal, hogy megszabaduljak tőle! Ez a lélek
tani „kettős kötés” jól ismert problémája, amikor azáltal te
remtem a problémát, hogy próbálom megoldani, például 
aggódom az aggodalmam miatt, vagy félek a félelmemtől.

A mahájána filozófiája drasztikus, de hatásos választ kínál 
erre. E téma külön irodalma, a Pradzsnyá-páramitá, „a Túlsó 
Part elérésére szolgáló bölcsesség”, szorosan kötődik az i. sz. 
200 körül élt Nágárdzsuna munkásságához, aki Sankara mel
lett India egyik legnagyobb gondolkodója volt. A válasz durva 
egyszerűsítéssel abban áll, hogy minden megragadás, még a 
nirvána megragadása is, hiábavaló - hiszen nincs is mit megra
gadni. Ezt fejti ki Nágárdzsuna híres Szunjaváda doktrínája, 
„az Üresség tana”, amelyet más néven Mádhjamikának, „Kö- 
zépútnak” neveznek, mert minden metafizikái kijelentést azál
tal cáfol, hogy kimutatja viszonylagosságát. Az akadémikus 
filozófia nézőpontjából Nágárdzsuna tanítása és a Pradzsnyá- 
páramitá kétségtelenül a nihilizmus vagy „abszolút relativiz
mus” egyik válfaja - Nágárdzsuna álláspontja azonban nem 
ez. Dialektikája, amellyel szétzúzza a valóság minden felfogá
sát, pusztán eszköz a megragadás ördögi körének megtörésé
re, filozófiájának végső célja nem a nihilizmus szánalmas 
kétségbeesése, hanem a megszabadulás természetes és határ
talan gyönyöre (ánanda).

ASzunjaváda neve a szunja, „üres”, vagy szunjáta, „üresség” 
szóból ered. Nágárdzsuna ezzel írta le a valóság természe
tét, vagyis inkább az emberi tudat valóságról alkotott fel

fogását. Felfogáson itt nemcsak metafizikai nézeteket értünk, 
hanem mindenfajta eszményt, vallásos hitet, végső remény



séget és ambíciót is - mindazt, amit az ember fizikai és lelki 
biztonsága érdekében keres és megragad. A Szunjavdda nem 
csupán a tudatosan elfogadott hiedelmeket zúzza szét, hanem 
feltáija a gondolkodás és cselekvés rejtett, öntudatlan elő
feltevéseit is, és hasonlóképpen bánik el velük, míg végül a 
tudat legmélyén csak a teljes hallgatás marad. Maga a szunja 
fogalma is kiürül.

Nem mondhatjuk üresnek, nem-üresnek, 
Mindkettőnek vagy egyiknek sem;
Csak hogy rámutathassunk,
Azért nevezzük „Üresnek".*

Scherbatsky (1) bizonyára helyesen látja, hogy a Szunjaváda 
leginkább a viszonylagosság doktrínájának tekinthető, Nágár
dzsuna módszere ugyanis egyszerűen annak kimutatásából 
áll, hogy minden dolog „én-természet” (szvabháva), vagyis 
önálló valóság; nélkül való, hiszen csak egymáshoz viszonyítva 
létezik. Az univerzumban semmi nem állhat meg önmagában
- sem dolgok, sem tények, sem létezők, sem események 
éppen ezért abszurd volna kiemelni valamit mint megragad
ható eszményt. Mert amit magában kiemeltünk, csak a saját 
ellentétéhez képest létezik, csak azzal definiálható, ami nem 
az: öröm a fájdalommal, élet a halállal, mozgás a nyugalom
mal. A tudat nyilvánvalóan képtelen megalkotni a „létezés” 
ideáját a „nem-létezés” kontrasztja nélkül, hiszen a lét és 

 nem-lét eszméit olyan egyszerű tapasztalatokból vonatkoztat
juk el, mint például, hogy a jobb kezemben van egy pénz
darab, a balban pedig nincs.

Bizonyos szempontból ugyanilyen relativitás áll fenn a 
nirvána és szamszára, a bódhi (megvilágosodás) és klesza (be- 
szennyeződés) között. Vagyis a nirvána keresése feltételezi a 
szamszára létezését és problémáját, a megvilágosodás hajszo
lása pedig, hogy az ember beszennyeződött az illúziótól. Más 
szóval, mihelyt a nirvánát vágyunk célpontjává tettük, a szam
szára elemévé válik. Az igazi nirvánát nem kívánhatjuk, mert 
fel sem lehet fogni. A Lankávatára Szútra ezért mondja:
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* Mádhjamika Sasztra, xv, 3.



Másfelől, Mahámati, mit is jelent a nem-kettősség? Azt jelenti, hogy 
fény és árnyék, rövid és hosszú, fekete és fehér viszonylagos fogalmak, 
Mahámati, nem függetlenek egymástól; ahogy a Nirvána és a Szam
szára, ugyanúgy minden dolog nem-kettős. Nincs Nirvána, csak ahol 
Szamszára van; és nincs Szamszára, csak ahol Nirvána van; mert a 
létezés állapota nem kölcsönösen kizáró jellegű. Ezért mondjuk, hogy 
minden dolog nem-kettős, ahogy a Nirvána és a Szamszára is az. 
[11,28]*

Ám a „nirvána = szamszára” egyenlet egy másik értelemben is 
igaz - nevezetesen: ami szamszárának tűnik, valójában nirvána, 
s amit a forma (rúpa) világának vélnénk, valójában üresség 
(szunja). Innen a híres mondás:

A forma nem különbözik az ürességtől; az üresség nem különbözik a 
formától. A forma pontosan az üresség; az üresség pontosan a forma. **

Mindez, ismételjük, nem jelenti azt, hogy a megvilágosodás 
nyomtalanul eltüntetné a forma világát, mert a nirvána nem 
„az érzékek és tárgyaik jövőbeli megsemmisülésében” kere- 
sendő. A szútra azt mondja, hogy a forma úgy, ahogy van, a 
maga nyers egyediségében - üresség.
Ennek az egyenletnek nem az a célja, hogy metafizikai kije
lentést tegyen, hanem, hogy elősegítse a megvilágosodás 
folyamatát. Mert a megvilágosodás nem akkor következik 
be, amikor az ember el akarja kerülni vagy meg akarja 
változtatni a forma hétköznapi világát, vagy éppen ki akar 
térni ennek a pillanatnak a különleges élménye elöl. Min
den ilyen kísérlet a megragadás megnyilvánulása volna. 
Még magát a megragadást sem kell erőszakkal megváltoztatni, 
hiszen

a bódhi (megvilágosodás) az öt bűn, és az öt bűn a bódhi... Aki 
elérendő célnak tartja a bódhit, amit fegyelemmel kell gyakorolni, az 
az Én felfuvalkodottságában vétkes.***
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* Suzuki (3), 67. o.
**Pradzsnyá-páramita-hidája Szútra (Kínai változat).

*** Szaptászátika-pradzsnyá-páramita Szútra, 232,234.
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Mindez talán azt sugallhatja, hogy a Bódhiszattva - miután 
szamszára és nirvána mindenképpen azonos - akár könnyel
mű, nagyvilági fickó is lehet, és úgy élhet, ahogy neki tetszik. 
Meglehet, mélységesen csalódott, de miután a csalódás is 
bódhi, fölösleges változtatnia rajta. Gyakran megtévesztő ha
sonlóság áll fenn az ellenkező szélsőségek között. Az őrült 
sokszor a szentre emlékeztet, a bölcs pedig eredendő szerény
sége folytán közönséges embernek tűnik Mégsem könnyű 
rámutatni a különbségre, hogy mit tesz vagy mit nem tesz a 
hétköznapi ember, ami megkülönbözteti őt a Bódhiszattvától, 
és fordítva. A zen egész misztériuma ebben a problémában 
rejlik, alkalmas időben vissza is fogunk térni rá. Pillanatnyilag 
elegendő annyit megjegyezni, hogy az úgynevezett „közön
séges” ember csak látszólag természetes, vagy éppen valódi 
természetességét látja természetellenesnek. A gyakorlatban 
egyszerűen lehetetlen szándékosan elhatározni, hogy felha
gyunk a nirvána hajszolásával, és hétköznapi életet élünk, mert 
a szándék szerint élt élet máris nem természetes.

Ezért nem elég pusztán filozófiai nézetként, elméletileg 
elfogadni, hogy a mahájána szövegek következetesen ragasz
kodnak a nirvána és a bódhi elérhetetlenségéhez. „Zsigereink- 
kel” kell tudnunk, hogy nincs mit megragadni.

Azután a gyülekezetben néhány istennek ez a gondolata támadt:
- Antit a tündérek beszélnek, megértjük, ha halkan pusmognak is. 
Amit Szubhúti épp az imént mondott, nem értjük!
Szubhúti, olvasva gondolataikban, így válaszolt: - Nincs mit megér
teni, nincs mit megérteni. Hiszen semmi különösre nem utaltam, 
semmi különöset nem magyaráztam el... Senki meg nem ragadja azt 
a tökéletes bölcsességet, amit itt elmagyaráztam. Hiszen nem utaltam 
semmilyen dharmára (tanításra), nem világítottam meg, nem közöl
tem. Így tehát nem lesz, aki megragadja *

Az ember tehát eljut arra a pontra, amikor világosan belátja, 
hogy minden szándékos cselekedete-vágya, eszménye, stra
tégiája - hiábavaló. Az egész univerzumban végestelen-végig 
nincs semmi, amiben meg lehetne kapaszkodni, és nincs 
senki, aki megkapaszkodhatna. E felfedezése során az ember

*Astaszahaszrika, 11, 38, 40. Conze (2), 177-178. o.



tisztán tudatában volt mindannak, ami megoldást látszott 
kínálni, ami szilárd valóságnak tűnt, a pradzsnyá névvel jelölt 
intuitív bölcsességnek, amely mindenben meglátja a viszony
lagosságot A „pradzsnyá szemével” pontosan látszik, hogy az 
ember helyzete: szomjúság csillapítása sós vízzel, célok ker- 
getése, amelyek csak újabb célok hajszolására sarkallnak, tár
gyak megszerzése, melyek köddé válnak a sebesen áramló 
időben. Maga az ember, a hajszoló, látó, megismerő és vágya
kozó ember, a belső szubjektum csak az általa hajszolt tisza
virág életű tárgyakhoz viszonyítva létezik. Látja, hogy a világot 
megragadni próbáló keze saját nyakára kulcsolódik, és éppen 
az oly áhított élettől fosztja meg. És nincs kiút, képtelenség 
erőfeszítés, tudatos elhatározás révén kiengedni... Mert hi
szen ki is az, aki menekülni próbál?

Eljön a pillanat, amikor az ember, tudatára ébredve e kike
rülhetetlen csapdának, amelyben a vadász és a vad szerepét 
egy személyben ő játssza, fordulóponthoz érkezik. Mondhat
nánk, „megérik”, és egyszerre megtörténik, amit a Lankávatára 
Szútra úgy nevez: „fordulat a tudat legmélyebb fészkében”. 
Ebben a pillanatban minden kényszer érzése eltűnik, feltárul 
a selyemhernyó maga köré szőtt gubója, és pompás szárnyai
val előbújik a pillangó. Az a különös szorongás, amely, mint 
Kierkegaard helyesen látta, minden hétköznapi ember lelke 
mélyén ott lappang, nincs többé. Ügyeskedésre, eszmékre, 
ambícióra, öntömjénezésre sincs szükség, mert a spontanei
tásra való törekvés nélkül is lehetővé vált a spontán élet. 
Igazából nincs is alternatíva, világossá lett, hogy soha nem is 
létezett „Én”, amely az „Én”-t uralma alá akarná hajtani.

A lényegre lecsupaszítva ez az a belső folyamat, amelyet a 
Szunjaváda a teljes tagadás filozófiájával mozgásba kívánt 
hozni. Ily módon Nágárdzsuna munkásságának nagyobb része 
a korabeli Indiában fellelhető filozófiai nézetek alapos logikával 
elvégzett, módszeres cáfolatából áll * A nyugati kutatók, noha 
elfogadják, hogy mindez pusztán egy belső élményre vonatko
zik, mégis mindig nehezen értik, hogy ilyen tisztán negatív 
nézőpontból hogyan adódhatnak konstruktív következtetések
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* Ha az Olvasó jobban el kíván mélyülni Nágárdzsuna filozófiájában, 
figyelmébe ajánlom T. R. V. Murti professzor csodálatos könyvét The 
Central Philosophy of India (India központi filozófiája), lásd a Bibliográfiában.



A MAHÁJÁNA BUDDHIZMUS 79

Meg kell tehát ismételnünk, hogy a tagadás nem magára a 
valóságra, csupán a valóság eszméire vonatkozik. A Szunjaváda 
pozitív és kreatív tartalma nem magában a filozófiájában rej- 
lik, hanem a valóság új látásmódjában, amely csak akkor tárul 
fel, amikor már betöltötte a feladatát, és Nágárdzsuna, nehogy 
tönkretegye ezt a látomást, meg sem próbálja leírni.
 A mahájána azonban ismer a valóságra egy másik, talán 
kifejezőbb fogalmat is, mint a szunja, üresség. Ez pedig a 
tathatá, amit „ilyenségnek”, „így-ségnek” vagy „Az-ságnak” 
fordíthatnánk. Hasonlóan a Buddhák neve Tathágata - aki 
"így” jár-kel. A szanszkrit tat szó (akárcsak az angol that) valószí
nűleg a gyermek első gügyögésére vezethető vissza, amikor „ta” 
vagy „da” szócskát ejtve rámutat valamire. Az apák azzal hízeleg
nek maguknak, hogy a gyerek őket hívja így: „tata” vagy „papa”. 
Pedig talán csak annyit akar kifejezni, hogy felismeri a világot - 
ezért mondja, hogy „Az!”. Mi magunk is, amikor az „az” vagy 
„így” szót mondjuk, a nem-verbális tapasztalatra utalunk, a 
közvetlenül felfogott valóságra, jelezni kívánva, hogy látunk vagy 
érzünk valamit, nem csupán elgondoljuk vagy kimondjuk. A 
tathatá tehát arra utal, amilyen a világ önmagában, ha nem fedik 
el és nem tagolják a gondolkodás szimbólumai, definíciói. Az 
absztrakt fogalommal szemben a konkrét valóságra mutat rá. 
Buddha azért Tathágata, vagyis „így-járó”, mert ráébredt az el
sődleges, nem-fogalmi, szavakkal nem közvetíthető világra, és 
nem téveszti össze olyan eszmékkel, mint: lét és nemlét, jó és 
rossz, múlt és jövő, itt és ott, mozgás és nyugalom, állandó és 
változékony vagy bármi más. A Mandzsuszrí Bódhiszattva így 
beszél a Tathágatáról a Szaptaszatikábán:

Az ilyenség (tathatá) nem keletkezik, és nem szűnik meg keletkezni; 
így látom a Tathágatát. Az ilyenség nem áll egyetlen ponton vagy 
helyen sem; így látom a Tathágatat. Az ilyenség nem múlt, nem jövő 
és nem jelen; így látom a Tathágatát. Az ilyenség nem keletkezik sem 
a duálisból sem a nem-duálisból; így látom a Tathágatát. Az ilyenség 
nem tisztátalan és nem tiszta; így látom a Tathágatát. Az ilyenség 
nem kezdődik és nem ér véget; így látom a Tathágatát. [195]*

* "Az ilyenség nem múlt, nem jővö és nem jelen”, ha ugyanis belátjuk, 
hogy nincs múlt és jövő, akkor nincs többé jelen sem, hiszen a jelen eszméje 
csak a múlthoz és jövőhöz viszonyítva létezik.
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Mivel a tathatá a Buddha és egyáltalán minden lény valóságos 
állapota, valódi vagy eredeti természetünkként, „Buddha-ter- 
mészetünkként” is szokás hivatkozni rá. A mahájána egyik 
kardinális tanítása, hogy minden lény Buddha-természettel 
van megáldva, tehát adott számára a lehetőség, hogy Buddhá
vá váljon. A Buddha-természet és a tathatá azonossága folytán 
a „Buddha” fogalmát sokszor magára a valóságra alkalmazzák, 
nem pusztán a megvilágosodott emberre. Tulajdonképpen a 
mahájána nemegyszer a valóság megszemélyesítéseként fogja 
fel Buddhát, ezen alapul számos népi kultusz, amely Buddhát 
Istenként imádja. „Istenként”, mondom, mert még a ma
hájána buddhizmusban sem találjuk meg a zsidó-keresztény 
teizmus igazi megfelelőjét, amely szigorúan a morális princí
piummal azonosítja Istent. Ezen túlmenően Buddhát számos 
különböző néven tisztelik - Amitábha, Vairócsana, Amitájusz, 
Rátnaszambháva és így tovább -, ám mindegyik az ember 
valódi természetét személyesíti meg.

Ezen alapul a hívő buddhizmus, a Szukhávati vagy Tiszta 
Ország iskolája is, amely szerint minden erőfeszítés, hogy 
Buddhává váljunk, csupán az ego felfuvalkodott gőgje. Mind
össze a namoaitabhája (szó szerint Amitábha neve, vagyis 
Dicsérd Amitábhát) formula ismételgetésére van szükség, il
letve arra, hogy elhiggyük: önmagában ez elegendő a Tiszta 
Országban való újjászületésünkhöz, ahol Amitábha ural
kodik. A Tiszta Országban megszűnik minden akadály, hogy 
Buddhává válhassunk tehát itt újjászületni egyet jelent a 
Buddhává válással. Azért tartják elegendőnek a Név ismétel
getését, mert Amitábha valamikor a régmúlt időkben fogadal
mat tett: addig nem lép a magasztos Buddha-létbe, amíg nem 
biztosította minden lénynek, aki az ő nevét idézi, hogy újjá
születhessen a Tiszta Országban. Miután idővel eljutott a 
Buddha-állapotba, a fogadalom lényegében teljesült.

Maga Nágárdzsuna is rokonszenvezett ezzel a tannal, mert 
nyilvánvalóan népszerű és szemléletes módon fejezi ki, hogy 
az ember valódi természete már Buddha-természet, tehát 
semmit sem kell tennie, hogy Buddhává váljon. Éppen el
lenkezőleg, aki Buddhává igyekszik válni, ezáltal tagadja, hogy 
máris Buddha - márpedig a Buddha-állapot egyedül erről a 
kiindulópontról érhető el! Tehát, hogy Buddhák legyünk, 
mindössze hinnünk kell, hogy máris Buddhák vagyunk. Sin-
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ran, a Tiszta Ország neves japán hirdetője odáig ment, hogy 
elegendő pusztán a Nevet ismételgetni, mert belátta, hogy 
minden hitbeli cselekedet mesterkélt volna, csak kétségbe 
vonná saját hitünket.

A Tiszta Ország buddhizmus nyilvánvalóan a Bódhiszattva 
tanából nőtt ki, mely szerint a megszabadult embernek az a 
dolga, hogy upája, „ügyes eszközök” segítségével minden 
lényt megszabadítson. Pradzsnyá, vagyis intuitív bölcsesség 
révén belelát a valóság természetébe, ez pedig felébreszti 
benne a karunát, a tudatlanságtól megbéklyózottak iránt érzett 
szánalmat. Legmélyebb értelmében azonban a karuna jóval 
többet jelent, mint puszta együttérzést mások tudatlansága 
iránt. Mert már láttuk, hogy a Bódhiszattva visszatérése a 
szamszára világába azon alapul, hogy a szamszára valójában 
azonos a nirvánával, „az üresség pontosan a forma”. A pradzs- 
nyá azt látja, hogy „a forma üresség”, a karuna pedig, hogy „az 
üresség forma”. Ez tehát a közönséges világ igenlése a maga 
természetes „ilyenségében”, és a mahájánának ez az a vonása, 
amelyet a zen talán a leginkább hangsúlyoz. Ezáltal éppenség
gel azt a felfogást is cáfolja, hogy a buddhizmus mindig a 
világtagadás filozófiája, amelyben a formák egyedisége nem 
bír jelentőséggel, A mahájána buddhizmus a karuna révén vált 
a Szung- és jüan-dinasztia idején a kínai művészet legfőbb 
ihletöjévé, amely a vallásos szimbólumokkal szemben el
sősorban a természet formáit hangsúlyozta. Mert a karuna 
révén beláthatjuk, hogy a formák ürességbe oldódása semmi
ben sem különbözik a formák sajátos természetétől. A dolgok 
élete csak konvencionálisán különböztethető meg haláluktól
- a valóságban a halál az élet.

Minden egyes forma, úgy, ahogy van, maga az üresség, és 
minden forma egyedisége az összes többi formához való 
viszonyából ered. Ez az észrevétel a hatalmas Avatamszaka 
Szútrábán kifejtett Dharmadhatu („a dharma birodalma”) taní
tás alapja. Minden bizonnyal ez a terjedelmes mű jelenti az 
indiai mahájána betetőzését. Kedvelt képe egy drágakövek
ből és kristályokból álló óriási szövevény, amelynek minden 
egyes drágaköve, mint harmatcseppek a pókhálóban, az összes 
többit visszatükrözi. Ez a drágakőháló maga a Dharmadhatu, a 
világegyetem, a megszámlálhatatlan dharma, „dolog-ese
mény” birodalma.
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Kínai kommentátorok dolgozták ki a Dharmadatu négyes 
osztályozását, amely a zen szempontjából nagy jelentőségre 
tett szert a kései Tang-dinasztia idején. A „négy dharma-biro- 
dalom”B osztályozása:

1. SiO, az univerzumot alkotó egyedi, megismételhetetlen 
„dolog-események”.

2. LiD, a dolgok sokfélesége mögött húzódó „princípium” 
vagy végső valóság.

3. Li si vu aiE, „princípium és dolgok között nincs korlát”, 
vagyis a nirvána és a szamszára, az üresség és a forma nem 
összeegyeztethetetlen. Az egyik elérése nem semmisíti meg a 
másikat.

4. Si si vu aiF, „dolog és dolog között nincs korlát”, vagyis 
minden „dolog-esemény” magában foglalja az összes többit, 
és a legmélyebb intuíció ezek felfogása a maguk természetes 
„ilyenségében”. Ezen a szinten minden „dolog-esemény” ön
meghatározó, önteremtő vagy spontán, mert hogy egészen 
természetesen önmaga, hogy tatha - „épp így” - legyen, sza
badnak, korlátoktól mentesnek kell lennie.

A Dharmadhatu tana nagyjából abban áll, hogy az univer
zum harmóniája akkor valósul meg, ha hagyjuk, hogy minden 
„dolog-esemény” beavatkozásoktól mentesen, szabadon, 
spontán Önmaga legyen. Szubjektivebb megfogalmazásban: 
„Minden legyen szabad, hogy önmaga lehessen. Ne válaszd 
el magad a világtól, és ne próbáld átrendezni azt.” Itt azért van 
egy finom különbség a puszta laissez faire-hez képest, amit 
legjobban talán végtagjaink mozgása szemléltet. Minden vég
tagunk magától, belülről mozog. Amikor járunk, nem ke
zünkkel emelgetjük a lábainkat. Minden egyes test tehát a si 
si vu ai rendszere, és egy Buddha tudatában van annak, hogy 
az egész világegyetem az ő teste, csodálatosan összefüggő 
harmóniában, amely belülről, nem pedig külső beavatkozás
sal szerveződik.

A mahájána filozófia elgondolása szerint Buddha teste 
Tríkája, azaz „Hármas test”. Testét akár a „dolog-események” 
sokaságában, akár egyes emberi alakjaiban Nirmanakájának, az 
„Átváltozás testének” nevezik. Emberi alakjai a történelmi és 
történelem előtti Buddhák: Gautama, Kásjapa vagy Kanaka- 
muni, és miután ők „hús-vér” testet öltöttek, a Nirmanakája 
elvben magában foglalja a forma egész univerzumát. Ezután



következik a Szambhogakája, az „Élvezet teste”. Ez a pradzsnyá, 
bölcsesség, és a karuna, együttérzés szférája. Míg az utóbbi 
lefelé, a forma világára, addig az előbbi felfelé, az üresség 
birodalmára tekint. A Szambhogakáját a „Felismerés testének" 
is nevezik, mert Buddha ebben a testben ismeri fel Buddha 
voltát. Végül a Dharmakája, a „Dharma test” maga az üresség, 
a szunja.

Nágárdzsuna nem szól arról, miként jelenik meg az üresség 
mint forma, a Dharmakája mint Nirmanakája. Talán úgy érezte, 
hogy ez teljesen érthetetlen lenne mindazoknak, akik nem 
érték el a megvilágosodást. Mert maga Buddha az efféle 
tudakozódást olyan ostobasághoz hasonlította, mint ha a nyíl
lal megsebzett ember nem engedné kivenni a nyilat a testéből, 
amíg nem tud mindent támadója kinézetéről, családjáról, 
szándékairól. Nágárdzsuna követői, Aszanga és Vaszubandhu 
(kb, 280-360), a Jógácsára néven ismert mahájána filozófia 
kidolgozói mindazonáltal kísérletet tettek ennek a bizonyos 
problémának a tárgyalására.

A Jógácsára szerint a forma világa csittamátra, „pusztán tudat”, 
vagy vidzsnaptimátra, „pusztán ábrázolás”. Ez a felfogás erősen 
emlékeztet a szubjektív idealizmus nyugati filozófiáira, ame
lyek a külső, materiális világot csupán a tudat kivetülésének 
tekintik. A két felfogás között azonban van bizonyos különb
ség. A mahájána itt is, mint általában, nem annyira elméleti, 
spekulatív Konstrukció, inkább beszámolás egy belső 
élményről, és eszköz arra, hogy ezt az élményt másokból, is 
kiváltsa. A csitta ezenkívül nem pontosan felel meg a mi 
„tudat” fogalmunknak A nyugati gondolkodás általában úgy 
határozza meg a tudatot, mint az anyag ellentétét, mely utób
bin viszont nem annyira „mértéket”, mint inkább a megmért 
szilárd anyagot érti. Maga a mérték, az absztrakció a Nyugat 
számára inkább a tudat természetéhez tartozik hiszen a tuda
tot és a szellemet inkább absztraktnak, mint konkrétnak kép
zeljük

A buddhista filozófiában azonban a csitta nem áll szemben 
a szilárd anyag fogalmával. A világot soha nem a tudat vagy 
szellem működése által formákba gyúrt elsődleges szubsztan
ciaként fogta fel. Ilyen kép nem szerepel a buddhista gondol
kodás történetében, tehát fel sem merül a kérdés, hogy a tudat 
a maga megfoghatatlanságában hogyan képes hatni a szilárd
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anyagra. Mindenütt, ahol mi materiális, fizikai vagy anyagi 
világról beszélnénk, a buddhizmus a rúpa szót alkalmazza, ami 
inkább „forma”, mint „anyag”. A rúpa mögött nincs „anyagi 
szubsztancia”, hacsak nem maga a csitta.
  Kelet és Nyugat eszméi között azért nehéz azonosságokat 
és hasonlóságokat találni, mert a két világ nem ugyanazokból 
a premisszákból indul ki. Alapvetően nem egyformán kate
gorizálják a tapasztalatokat. Miután a világot soha nem tudatra 
és anyagra, hanem tudatra és formára osztották fel, a „tudat” 
fogalma semjelentheti ugyanazt. Ahogy az „ember” szó jelen
tése sem lehet azonos, na az „asszonnyal” vagy az „állattal” 
állítjuk szembe.

A különbség egyszerűsített, kissé elnagyolt megfogalma
zásban abban áll, hogy a világ alkotóelemei a nyugati idealista 
filozófiában tudat (vagy szellem), forma és anyag, a buddhiz
musban viszont csak tudat és forma.

A Jógácsára tehát nem az anyagi formák és a tudat, hanem
pusztán a formák és a tudat viszonyát tárgyalja, és arra a 

következtetésre jut, hogy azok valójában a tudat formái. En
nek következtében a „tudat” (csitta) fogalma logikailag tartal
matlanná válik Mivel azonban a buddhizmus érdeklődése 
főképp a tapasztalás birodalmára irányul, az pedig nem-lo
gikus és nem-értelmes, hiszen önmagán kívül semmit nem 
szimbolizál és nem jelöl, a „tartalmatlan” fogalmakkal szem
ben nincs is ellenvetése.

Logikai szempontból a „minden tudat” kijelentés nem 
mond többet, mint hogy „minden minden”. Ha ugyanis 
semmi sem létezik a tudaton kívül, a szó egyetlen osztályhoz 
sem tartozik nincsenek határai, nincs definíciója. Akár azt is 
mondhatnánk; „bú” - a buddhizmus pontosan így tesz az 
értelmetlen tathatá szóval. Ezeknek az értelmetlen kifejezé
seknek ugyanis az a funkciójuk, hogy felhívják a figyelmünket 
arra, hogy a logika és a jelentés a maga elválaszthatatlan 
dualizmusával a gondolkodás és a nyelv sajátja, nem pedig a 
tényleges világé. A konkrét, nem-verbális világban nincsenek 
sem osztályok, sem szimbólumok, amelyek önmagukon kívül 
bármit is jelölnének Következésképpen nincs benne ket
tősség. Mert kettősség csak akkor lép fel, amikor osztályo
zunk tapasztalatainkat a tudat fiókjaiba rendezzük Aligha
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létezik ugyanis olyan fiók, amelynek ne lenne külseje és 
belseje.

A tudatfiókjai valószínűleg már jóval a gondolkodás kiala
kulása előtt megjelentek, és azonosításukhoz a nyelv csak 
címkéket szolgáltat. Mihelyt különbségeket, szabályosságot, 
szabálytalanságot figyelünk meg, már el is kezdtünk osztá
lyozni. Ez az osztályozás azonban minden bizonnyal a 
„tudat” megnyilvánulása., ha a „tudat” szó valamit is jelent, 
mert különbségeket megfigyelni és egymáshoz társítani 
valamivel több, mint pusztán érzéki benyomásokra reagál
ni. Mégis, ha az osztályozás a tudat műve, a megfigyelés, az 
asszociáció, a gondolkodás és a nyelv produktuma, a világ, ha 
egyszerűen az összes tárgy összes osztályaként fogjuk fel, maga is 
a tudat terméke.

Úgy hiszem, a Jógácsára ezt érti azon, hogy a világ puszta 
tudat (csittamátram lókam). Ez azt jelenti, hogy külső és belső, 
előbb és utóbb, könnyű és nehéz, öröm és fájdalom, moz
gás és nyugalom - egytől-egyig eszmék, a tudat osztályai. 
Ugyanúgy viszonyulnak a konkrét valósághoz, mint a sza
vak. Az általunk ismert világ tehát, ha ezalatt az osztályozott 
világot értjük, a tudat produktuma, és ahogy a „víz” szó sem 
maga a víz, az osztályozott világ sem azonos a valóságos 
világgal,

Most már láthatjuk, hogy a „mi a tudat?” problémája azo
nos azzal, hogy „mi a valóságos világ?”. Nem lehet megvála
szolni, hiszen minden „mi?” egy osztályra vonatkozik, ma
ga az osztályozó azonban nem osztályozható. Akkor hát 
nem abszurd dolog egyáltalán tudatról, csittáról beszélni, ha 
nem is lehet megmondani, mi az? Éppen ellenkezőleg: Kurt 
Gödel matematikus szigorúan bebizonyította, hogy min
den logikai rendszerben kell lennie olyan premisszának, 
amelyet lehetetlen definiálni anélkül, hogy önmagával el
lentmondásba ne kerülne.* A Jógácsára a csittát premisszájá
nak tekinti, nem definiálja, hiszen egyet jelent a szunjával és a 
taihatával.

Mert a tudat

* Általános összefoglalását lásd E. Nagel and J. R. Newman, „Gödel’s 
proof" (Scientífic American, CXCVI, 1956. június 6.), 71-86. o.
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túl van minden filozófiai nézeten, távol minden megkülönböztetéstől, 
nem elérhető, és soha nem születik; azt mondom, nincs is más, csak a 
Tudat. Nem létező és nem nem-létező; valójában túl van léten és 
nem-léten... A Tudatból számtalan dolog fakad, amelyet mind a 
megkülönböztetés (vagyis osztályozás) és a szokás energiája alakít; 
az emberek ezeket fogadják el külvilágként... Ami külsőnek tűnik, a 
valóságban nem létezik; valójában a Tudat az, amit megsokszorozva 
látunk; a test, a tulajdon, az otthon - mindez, én mondom, nem más, 
mint a Tudat.*

A Jógácsára a csitta definiálatlan kontinuumában nyolcféle 
vidzsnánát, „megkülönböztető tudatot” ír le. Mind az öt ér
zéknek van megfelelő tudata, valamint egy hatodik érzék
tudat (mano-vidzsna), amely egyesíti az ötöt, így amit ta
pintunk vagy hallunk, összekapcsolható azzal, amit látunk. 
A manasz a tudat megkülönböztető-osztályozó tevékenységé
nek centruma. Végül van egy „tároló tudat” (alaja-vidzsnána), 
egyének feletti tudat, amely minden lehetséges forma magvait 
tartalmazza.

A „tároló tudat” szinte megegyezik magával a csittával, és 
azért egyének feletti, mert minden megkülönböztetés előtt 
való. Ne képzeljük afféle minden lényt átható kísérteties 
gázként, hiszen a tér és kiterjedés is csak a potencialitásban 
van jelen. Más szóval a „tároló tudatból” keletkezik spontán, 
játékos módon (vikridita) a formális világ. Mert a mahájána 
nem követi el azt a hibát, hogy szükségszerű okok sorozatával 
magyarázza a világ kialakulását a tudatból. Mindaz, amit ok
sági szükségszerűség kapcsol össze, a mája világából, nem azon 
túlról való. Kissé költői megfogalmazásban a világ illúziója 
éppen azért támad a Nagy Ürességből, minden cél és ok 
nélkül, mert semmi szükség rá. Az Üresség „tevékenysége” 
azért játékos, vikridita, mert nem motivált cselekvés (karma).

* Lankávatára Szútra, 154, 29-30, 32-33. Suzuki (2), 242. o. A Lanká- 
vatárát idézem mind a madhjamika, mind a Jógácsára álláspontjához, mert 
vagy mindkét iskola felhasználta ezt a szútrát, vagy csak az utóbbi műve, ám 

 beépítve az előbbi nézeteit. Miután itt a történeti sorrend hipotetikus, 
egyszerűen azokat a forrásokat választottam, amelyek a legjobban fejezik ki 
a szóban forgó eszméket



A Jógácsára szerint tehát a formális világ spontán keletkezik 
a „tároló-tudatból”, beáramlik a manaszba, ahol az elsőrendű 
megkülönböztetés történik, majd az érzékszerveket vagy „ka-
.pukat" (ajatána) teremtő hat érzék-tudatba lép, hogy rajtuk 

keresztül kivetüljön az osztályozott külvilágba.
A buddhista jóga ezért megfordítja ezt a folyamatot, csil

lapítja a tudat megkülönböztető igyekezetét, a májá kategóriáit 
hagyja visszahullani a potencialitásba, hogy a világot a maga 
osztályozatlan „ilyenségében” lássuk A karuna idézi elő a 
megvilágosodást, a Bódhiszattva pedig hagyja, hogy a kivetü- 
lés újból lejátszódjon, mert tudatosan azonosul az Üresség 
játékos, céltalan természetével.
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NEGYEDIK FEJEZET

A ZEN KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

MEGLEHETŐSEN nehéz volna szavakba foglalni azt a jel
legzetes minőséget, amely a zent vagy csant megkülönbözteti 
a buddhizmus többi formájától. Pedig összetéveszthetetlen 
„atmoszférája” van. Noha a zen szó a dnjánából, meditációból 
származik, a buddhizmus más iskolái is legalább akkora, ha 
nem nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a meditációnak, 
mint a zen - olykor pedig mintha a zen számára egyáltalán 
nem is volna lényeges a meditáció formális gyakorlata. Abban 
sem egyedülálló, hogy „nincs mondanivalója”, azt hangsú
lyozza, hogy az igazság nem önthető szavakba, hiszen ez már 
a Mádhjamikóban és Lao-ce tanításaiban is megtalálható.

Aki tud: nem beszél;
Aki beszél: nem tud. [56]

Azen jellegzetes ízét leginkább talán valamiféle közvetlenség
ként lehet leírni. A buddhizmus többi iskolájában a megvilá
gosodás vagy bódhi távoli, szinte emberfeletti célnak tűnik, 
amit csak több élet kitartó munkájával lehet elérni. A zen
ben viszont mindig ott van az az érzés, hogy a megvilágo
sodás valami egészen természetes, ijesztően kézenfekvő do
log, amely bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Ha van 
benne nehézség, az éppen túlságos egyszerűségében rejlik. 
A zen tanítási módszereiben is direkt: közvetlenül és nyíltan 
mutat rá az igazságra, nem vesződik semmiféle szimboliz
mussal.

A közveden rámutatás (csi~csiA) a zen nyílt megmutatása 
nem-szimbolikus cselekvés és beszéd révén. Az avatatlan 
megfigyelő előtt ez többnyire úgy jelenik meg, mint a leg
közönségesebb dolog, vagy éppen ellenkezőleg, a legtelje
sebb őrültség. A buddhizmusra vonatkozó kérdésre a mes
ter szórakozott megjegyzést ejt el az időjárásról, vagy valami
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hétköznapi dolgot tesz, aminek szemlátomást semmi köze 
filozófiai vagy spirituális kérdésekhez. A Tang-kor közepéig 
azonban nemigen lehetett volna példát találni erre a módszer
re, pedig a zen addigra jórészt kialakult. Határozottan egybe
vág viszont egyes korai mesterek felfogásával, akik a minden
napi élet közepette történő hirtelen megvilágosodást hang
súlyozták. 

Senki sem bukkant még egy speciális dhjána iskola nyo
maira az indiai buddhizmusban, bár a történeti anyag hiányá
ban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ilyen nem is létezett. 
Ha a zen sajátsága a közvetlen, pillanatszerű megvilágosodás 
(tun vuB) előkészítő fázisok végigjárása nélkül, erre az elvre 
biztosan találunk példákat Indiában is. A Lankávatára Szútra a 
megvilágosodás fokozatos és hirtelen (jugapat) útjáról beszél, 
az előbbi a gondolkodás megtisztulása a tisztátalan kiömlések
től és kivetítésektől (asrava), az utóbbi pedig a paravritti - a 
tudat mélyében lejátszódó hirtelen „fordulat”, melynek során 
megszabadulunk dualista nézeteinktől. Ez utóbbit a tükörhöz 
hasonlítja, amely az előtte álló formákat és képeket késedelem 
nélkül visszatükrözi.* Világos kapcsolat áll fenn a hirtelen 
megvilágosodás eszméje és a Vadzsracseddika, a „Gyémántmet
sző Szútra” tanítása között, mely szerint a megvilágosodással 
még semmit sem értünk el. Más szóval, ha a nirvána itt és most 
van, akkor keresni annyi, mint elveszíteni, fokozatos meg
valósítása tehát aligha képzelhető el. A jelen pillanatában, 
közvetlenül kell belelátni.

Hasonló hagyomány figyelhető meg a tantrikus buddhiz
musban is, amely ugyan a kínai zennél valószínűleg későbbi 
eredetű, ám onnan kiinduló visszahatásra semmilyenjei nem 
utal. A X. százaidban élő Szaraha tantrikus műveiben is meg
találjuk egyes zen szólások megfelelőit:

Ha [az Igazság] nyilvánvaló, miért a meditáció?
Ha pedig rejtett, sötétben botorkálunk. [20]

* Latikávatára Szútra, 11,14, Suzuki (3), 49-51. o. A hagyomány szerint 
ez volt Bódhidharmának, a kínai zen félig-meddig legendabeli megalapító
jának kedvenc szútrája. A zennel való kapcsolatát kimerítően tárgyalja Suzuki 
(2), 44-65. o.



Mantra és tantra,
Meditáció, koncentráció,
Mind öncsalásra való.
Ne töprengj, hogy ne szennyezd 
Magukban tiszta gondolataid!
A magad boldogságát élvezd,
A viharokat pedig csak fikezdi [23]

Magad előtt, magad mögött és mind a tíz irányban:
Amit látsz: az az.
Mestered máris hagyjon fel a szemfényvesztéssel! [28]

Az ég természete szerint tiszta,
Ám, ha bámulod egyre, szemed homályosítja. [34]*

A tibeti buddhizmus is ismeri a „rövid ösvény” hagyományát, 
amely gyors, meredek felemelkedést ígér a nirvánába mind
azoknak, akikben megvan a kellő bátorság. A közvetlenség és 
természetesség hangsúlyozásával azonban még inkább a zent 
idézi Tilopa Hat maximája:

Se gondolat, se töprengés, se elemzés,
Se gyakorlás, se törekvés;
Hadd csillapodjék!**
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* Samha’s Treasury of Songs (Szaraha daloskönyve), Conze (2), 224-239. o.
** Az eredetiben

Mi-mno, mi-bszam, mi-dpjad-csing,
Mí-bszgom, mi-szensz, rang-babsz-bzsag.

A fordítás Alex Wayman (University of California) szövegértelmezésén 
alapul. Mi-mno nagyjából megfelel a zen vu-hszin és vu-nien („nem-tudat” 
és „nem-gondolat") fogalmának. Bszam a szanszkrit csintana, vagyis csapon
gó gondolkodás a hallottakról, a dpjad pedig a mimamsza vagy „filozófiai 
elemzés" megfelelője, a bszgom jelentése valószínűleg megegyezik a bhavána 
vagy a kínai hszid „művel”, „gyakorol”, „intenzíven koncentrál” értelmével. 
A szemsz jelentése csetana vagy szu a szándék vagy akarat értelmében. Rang- 
babsz-bzsag szó szerint „magát-csillapítja-megállapodik” szinte pontosan a 
taoista cu-jan, „épp-így", „spontán” vagy „természetes” megfelelője. 
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A minden különösebb törekvés és szándék nélkül való hirte
len megszabadulás a szahája tantrikus eszméjében, a megsza
badult bölcs „könnyű” és „természetes” állapotában is benne 
foglaltatik.

Nem itt a helye, hogy a hirtelen megvilágosodás és a 
természetesség igazi jelentésével foglalkozzunk, a fenti idéze
tekkel pusztán jelezni kívánjuk, hogy a közvetlen út hagyo
mánya Kínán kívül is ismert volt, ami talán eredeti indiai 
buddhista forrásokat sejtet. Az anyagok hiányára kézenfekvő 
magyarázatot adhat, hogy ezeket a könnyen félreértelmezhető 
elveket bizonyára „titkos tanításként” kezelték, csak később 
kezdtek róluk nyíltan beszélni. A zen hagyomány valóban úgy 
tartja, hogy a hirtelen megvilágosodást nem a szútrák köz
vetítették, hanem egyenesen mesterről tanítványra szállt. Ez 
persze nem feltétlenül jelent olyasfajta „ezoterikus” élményt, 
mint a telepátia, távolról sem annyira szenzációs. Így például 
amikor a hindu panditok azt vallják, hogy a bölcsesség nem 
szent iratokból, hanem a tanártól, a gurutól szerezhető meg, 
ez azt jelenti, hogy maguk a szövegek - például a Jógaszútra - 
csupán a tanítás címszavait tartalmazhatják, maradéktalan ki
fejtésükhöz szükségünk van valakire, aki elsajátította a szóbeli 
hagyományt. Aligha kell ehhez hozzátenni, hogy a hagyo
mány, amely elsősorban élmény, szavakkal nem jobban és 
nem kevésbé átadható, mint bármely más élmény.

Igazából azonban nincs is szükség arra a feltevésre, hogy 
Indiában valaha is létezett egy speciális dhjána iskola. A zen 
kialakulására elegendő magyarázat a taoizmus és a konfucia
nizmus találkozása a mahájána buddhizmus főbb eszméivel. 
Mihelyt a mahájána főbb szútrái a nagy indiai tudós-szerzetes, 
Kumáradzsíva munkássága nyomán hozzáférhetővé váltak 
Kínában, a zenhez egészen közel álló irányzatok jelentek meg. 
Kumáradzsíva 384 és 413 között fordította a szútrákat Ku- 
cangban és Csang-anban, ahol egyik kiemelkedő tanítványa a 
pályáját konfuciánus és taoista írások másolásával kezdő fiatal 
Szeng-csao szerzetes (384—414) volt

Szeng-csao a Vímalakirti Szútra hatására térj át a buddhiz
musra - ez a mű egyébként is jelentős befolyást gyakorolt a 
zenre. Noha maga Szeng-csao szerzetes lett, a szútra a laikus 
Vimalakirtiről szól, aki Buddha tanításainak a megértésében 
minden tanítványt túlszárnyalt. Azzal tett túl rajtuk és a Bód-
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hiszattvákon, hogy a nem-duális valóság természetére vonat
kozó kérdésre „dörgedelmes hallgatással” felelt - példáját 
sokszor idézték a zen mesterek, Vimalakirti „dörgedelmes 
hallgatása” kedvenc témája a zen festészetnek is. A szútra 
legfőbb jelentősége Kína és a zen számára abban a gondolat
ban állt, hogy a tökéletes megvilágosodás összeegyeztethető a 
hétköznapi élettel, és hogy valójában az jutott a legmagasabb 
szintre, aki „a szennyeződések (klesza) eltávolítása nélkül jut 
el a megvilágosodáshoz”.
 Ez pedig egyaránt vonzó a konfuciánus és a taoista gondol

kodásmód számára. A családi élet kiemelt jelentősége aligha 
tette volna lehetővé a konfuciánusok számára, hogy a szigo
rúan szerzetesi buddhizmussal rokonszenvezzenek. Noha a 
kínai buddhista mesterek többnyire szerzetesek voltak, szép 
számmal akadtak haladó laikus tanítványaik, ráadásul a zen 
különösen nagy jelentőséget tulajdonított a buddhizmus vi
lági nyelven való kifejtésének - például a művészetekben, a 
kézművességben és a természet tiszteletében. A konfuciánu
sok és a taoisták, akik mély bizalommal fordultak az emberi 
természet felé, egyaránt üdvözölték az olyan megvilágosodás 
gondolatát, amely nem követelte meg az emberi szenvedélyek 
kiirtását (ami a klesza egyik lehetséges értelmezése). Ez azon
ban nem jelent egyet azzal, hogy féktelen burjánzást enge
dünk a szenvedélyeknek. Inkább hagyjuk azokat szabadon 
működni, nem küzdünk ellenük, nem fojtjuk el őket, de nem 
is kéjelgünk bennük. Hiszen a taoista sona nem erőszakos, 
célját mindig be-nem-avatkozás (vu-vei), egyfajta lélektani 
dzsúdó révén éri el.

Szeng-csao írásai, akárcsak a Vimalakirti Szútrához fűzött 
kommentárjai, bővelkednek taoista fordulatokban és idéze
tekben. Korábbi, kevésbé jelentős szerzetesek, többek kö
zött Hui-jüan (334-416) és Tao-an (312-385) nyomán lát
hatólag ő is élt a „gondolatátvétel” (ko-iC) eszközével, amikor 
a buddhizmus magyarázatában taoista párhuzamokat alkal
mazott. Ezzel olyan mértékben sugallta a két hagyomány- 
rendszer azonosságát, hogy az V. század végén Liu-csiu már 
így írhatott:

A Kun-lun hegységtől keletre a „Nagy Egység" [taoista] kifejezése 
használatos. Kasmírtól nyugatra a szambódni [buddhista] fogal-



mával élnek. Akár a „nem-lét” (vu) felé tekintünk áhítattal, akár az 
„ürességet” (szunjáta) csodáljuk, egyazon elv működik.*

Szeng-csao két tanítása - az idővel és változással kapcsolatos 
nézetei, illetve az a gondolat, hogy „a pradzsnyá nem tudás” - 
szintén nagy hatással lehetett a zen későbbi fejlődésére. Dó
gen Sobogenzo című könyvének az időről szóló eszmefuttatása 
oly meghökkentő hasonlóságot mutat a Csao Könyvében, „A 
dolgok változtathatatlansága” című fejezetben leírt eredeti 
gondolatmenettel, hogy aligha lehet kétséges: a zen ünnepelt 
japán filozófusa ismerte Szeng-csao tanításait.

Az elmúlt dolgok a múltban vannak, de nem a jelenből kerültek oda
- a jelen dolgok pedig a jelenben, de nem a múltból jutottak oda... Ha 
a folyók egymással vetélkedve elöntik a földeket, akkor nem folynak. 
A„kóbor szellő", ha Összevissza fújdogál, nem halad. A Nap és a Hold 
kering a pályáján, de nem forog.**

Dógen hasonlóképpen rámutatott, hogy a tűzifa nem válik 
hamuvá, ahogy az életből nem lesz halál, sem a télből tavasz. 
Az idő minden pillanata „önálló és nyugalomban van”.*** 

Szeng-csao azt a paradoxont is kifejti, hogy a pradzsnyá 
egyfajta tudatlanság. A végső valóságnak nincsenek tulajdon
ságai, nem dolog, tehát nem válhat a tudás tárgyává, A pradzs
nyá, a közvetlen intuíció tehát nem-tudás révén tudja az 
igazságot

A Bölcsesség nem tud, mégis megvilágítja a legmélyebb mélységeket. A 
Szellem nem számol, mégis megfelel a pillanat szükségének. Mivel a 
Szellem nem számol magányos dicsőségében ragyog valahol a világon 
túl. Mivel a Bölcsesség nem tud, megvilágítja a világi dolgokon túli 
Titkot (hszüan), A Bölcsesség, bár a világi dolgokon túlról való, soha

94 A ZEN HÁTTERE ÉS TÖRTÉNETE

 * FungYu-]an, (l),2. kötet, 240. o. idézi Szeng-ju Csu Szancang Csi-csí, 
c. művét, 9.

** Liebenthal (1), 49. 0.
*** Dógen előtt már Ma-cu zen mesternél (élt 788-ig) is megjelent ez a 

gondolat: „Ugyanez áll az előbbi gondolatokra, utóbbi gondolatokra és 
közbeeső gondolatokra: a gondolatok egymást követik, de nem kapcsolód
nak össze. Mindegyik tökéletes nyugalomban van.” Ku-cun-hszü Jü-lu, 1:4.



nem nélkülözi azokat A Szellem, bár a világon tálról való, örökké 
kenne marad*

Ime az egyik fő kapcsolat a taoizmus és a zen között, hiszen a 
Csao Könyve stílusában és kifejezéseiben végig taoista, noha 
tárgyát tekintve tagadhatatlanul buddhista. A korai zen mes
terek, Hui-neng, Sen-hui és Huang-po mondásaiban sokszor 
éppen ezek a gondolatok köszönnek vissza: hogy az igazi tudás 
a nem-tudás, hogy a megvilágosodott ember közvetlenül 
reagál, nem számítgat, és hogy a buddhizmus nem össze
egyeztethetetlen a mindennapi élettel.

A zen felfogásához még közelebb állt Szeng-csao tanítvány- 
társa, Tao-seng (360-434), aki elsőként hirdette világosan és 
félreérthetetlenül a pillanatszerű megvilágosodás tanát. Ha a 
nirvána nem megragadással érhető el, elképzelhetetlen, hogy 
a tudás fokozatos felhalmozásával közelítsük meg. Egyetlen 
villanásszerű felismerés vezet el hozzá: a tun vu vagy japánul 
szatori, a zen ismert kifejezése a hirtelen megvilágosodásra. 
Hszie Ling-jün (385—433)** Tao-seng tanításáról szólva utal 
arra is, hogy a pillanatszerű megvilágosodás közelebb áll a 
kínai, mint az indiai gondolkodáshoz, alátámasztva Suzuki 
állítását, miszerint a zen a kínaiak „lázadása” az indiai budd
hizmussal szemben. Tao-seng tanítása minden szokatlansága, 
sőt riasztó volta ellenére bizonyára jelentős hatást gyakorolt a 
zen későbbi fejlődésére. Több mint egy évszázaddal később 
Hui-jüan (523-592) egyik művében ismét említést tesz róla, 
az ő révén pedig a 627-ig élt Hui-tan mester is kapcsolatba 
kerülhetett vele.

A zen említett korai előfutárainak jelentősége abban áll, 
hogy segítenek megvilágítani a mozgalom történeti kezdeteit, 
amennyiben nem érjük be azzal a legendával, hogy 520-ban 
Bódhiaharma indiai szerzetes révén jutott el Kínába. Több 
mai kutató, köztük FungYu-lan és Pelliot, erősen kételkednek 
e vélekedés igazában. Bódhidharma történetét kegyes hazug
ságként értelmezik, amelynek az volt a célja, hogy későbbi
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* Liebenthal (1), 71-72. o.
** A Tao-seng gondolataira vonatkozó információkat zömében Pien Cung 

Lun (Az alapok tárgyalása) című könyvéből merítettük. Lásd Fung Yu-lan 
(1), 2. kötet, 274-284. o.
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korok zen iskolái valamely történelmi tekintéllyel igazolhas
sák a magától Buddhától kiinduló élmény közvetlen átadását, 
függetlenül a szútráktól. Bódhidharma ugyanis a huszonnyol
cadik volt az indiai pátriárkák kissé meseszerű „apostoli utód
lási rendjében”, amelyet magától Gautamától eredeztettek* 

Vizsgálódásunk jelen fázisában nehéz eldönteni, vajon ko
molyan kell-e vennünk a kutatók nézeteit, vagy csak annak a 
tudományos divatnak újabb megnyilvánulását lássuk benne, 
amely időről időre kétségbe vonja egyes vallásalapítók törté
neti hitelességét. A zen iskola saját hagyományos keletkezés- 
története szerint Bódhidharma 520 körül érkezett Indiából 
Kantonba, és eljutott a buddhizmus lelkes támogatójaként 
ismert Liang Vu császár udvarába. Bódhidharma, miután vagy 
tanításai, vagy hirtelen természete nem nyerte el a császár 
tetszését, évekre elvonult Vei tartomány egyik kolostorába. 
„Falnézéssel” töltötte idejét, míg végül alkalmas követőre 
talált Hui-ko személyében, aki később a zen második pátriár
kája lett Kínában.**

Természetesen semmi hihetetlen nincs abban, hogy ebben 
a korban egy nagy mester érkezett Indiából, ahogy nem sokkal 
400 előtt Kumáradzsíva, közvetlenül 500 után Bódhiruci jött, 
vagy Paramartha, aki Bódhídharmával egy időben tartózko
dott Liang udvarában. Valóban olyan meglepő, hogy jó száz 
évig nem maradt fenn írásos emlék az életéről? Nem a hír
lapok és a „Ki Kicsoda” kora volt ez, bár éppenséggel a mi 
gazdagon dokumentált időnkben is megesik hogy halála után 
hosszú évekig nem fedeznek fel valakit, aki pedig jelentős 
gondolatokkal gazdagította ismereteinket, és nem dokumen
tálják a munkásságát. Ebben az esetben is úgy hiszem, akár 
elfogadhatjuk Bódhidharma történetét, amíg perdöntő bizo
nyíték nem merül fel vele szemben, miközben nem tagadjuk, 
hogy Szeng-csao, Tao-seng és mások is lényeges elemekkel 
gazdagították a zen fő áramát.

* Hu Si (l) és Tang Jung-ting feltételezése szerint Bódhidharma koráb- 
ban, 420 és 479 között járt Kínában. Lásd még Fung Yu-lan (1), 2. kötet, 
386-390. o., Pelliot (1) és Dumoulin (2),

** A hagyományos források Tao-hszüan Szung-kao Szeng-csuan című, 
645 és 667 között összeállított könyve (Taisho 2061) és Tao-jüan 1004 körül 
írott King Ta Csuan-teng Luja (Taisho 2076).
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Bódhidharma történetével szemben gyanakvásra adhat okot 
a zen jellegzetesen kínai stílusa, amely valószínűtlenné teszi 
indiai eredetét. Bár éppenséggel maga Szeng-csao is Ku- 
máradzsíva tanítványa volt, akárcsak Tao-seng, a Bódhidhar- 
mának és követőinek tulajdonított írások pedig, egészen Hui- 
nenggel (638-713) bezárólag, világosan jelzik az átmenetet a 
dhjána indiai és kínai felfogása között.*

Az indiai buddhista irodalomban nyoma sincs dhjána is
kolának, sem a hozzá kapcsolható Bódhidharmának, ám ez 
talán annak tulajdonítható, hogy Bódhidharma kora után még 
jó kétszáz évig Kínában sem létezett semmiféle dhjána vagy 
zen iskola. Másfelől a dhjána gyakorlata - co-csanD (japánul 
zazen) - majdhogynem egyetemes lehetett a buddhista szer- 
zetesek körében, hiszen a kiképző oktatókat, akik a gyakorlatot 
felügyelték, minden iskolában és szektában dhjána mesterek
nek nevezték. Hasonlóképpen voltak a szerzetesi fegyelemre 
kiképző dharma mesterek és a tanítást oktató vinája mesterek. 
A zen csak akkor vált független iskolává, amikor az általános 
gyakorlattól gyökeresen eltérő dhjána-felfogását kezdte hir
detni.**

A zen hagyomány Bódhidharmát bozontos szakállú, tágra 
meredt szemű, szilaj fickónak festi le, akinek szúrós tekin
tetében azonban mindig volt egy csipetnyi huncutság is. A 
legenda szerint egyszer meditáció közben elaludt, és ettől 
annyira dühbe gurult, hogy levágta a szempilláit, Bódhid- 
harma földre hullt szempilláiból kelt ki az első teacserje. Ettől 
kezdve a tea óvja a zen szerzeteseket az álmosságtól, élénkíti 
és megtisztítja értelmüket, ezért mondják hogy „a zen (csan) 
és a tea (csa) íze egy”. Egy másik legenda szerint Bódhidharma 
addig ült meditációban, míg a lábai le nem váltak. Innen szár
mazik a japán Daruma-baba kedves szimbolizmusa, amely

* Bódhidharmának tulajdonított műveket találunk Suzuki (1) 1. köteté
ben, 165-170. o., illetve Senzai és Mcandles (1), 73-84. o. Ezek stílusa 
mindig indiai, nincs bennük semmiféle taoista „íz”.

** Hui-neng Tan Kingje például beszámol számos beszélgetésről, ame
lyet a hatodik pátriárka egyértelműen nem az Ő „hirtelen megvilágosodás” 
dhjána iskolájához tartozó dhjána mesterekkel folytatott. Ezenkívül a zen 
iskolának legalább Po-csang (702-814) idejéig nem voltak saját kolostorai. 
Lásd Dumoulin és Sasaki (1), 13. o.



lábatlan gömböcként ábrázolja Bódhidharmát. Belül úgy ki 
van súlyozva, hogy ha fellökik, Kelifeljancsi módjára mindig 
újra feláll. Egy ismert japán versike így beszél a Daruma- 
babáról:

Dzsinszei nana korobi 
Ja oki.
Ilyen az élet:
Hétszer lenn,
Nyolcszor fenn!

Bódhidharma közvetlenségét és hirtelen természetét jól jel
lemzi Liang Vu császárral való találkozásának története. A 
császár felsorolta, mi mindent tett a buddhista vallási élet 
előmozdítására, és megkérdezte, milyen érdemeket szerzett 
ezáltal - a buddhizmus népszerű felfogásában ugyanis jó 
cselekedetek révén érdemeket halmozhatunk fel, és általuk 
egyre jobb feltételeket biztosíthatunk az elkövetkező életekre, 
hogy végül eljuthassunk a nirvánába. Bódhidharma azonban 
így felelt: - Egyáltalán semmiféle érdemet nem szereztél! - 
Ettől annyira megingott a császár addigi buddhizmus-fel
fogása, hogy tovább kellett faggatóznia: - Miben áll tehát az 
első princípium szent tanítása? - Bódhidharma így felelt: - 
Üres az, nincsen benne semmi szent - Ki vagy te hát - 
kérdezte a császár aki előttünk állsz? - Mit tudom én - 
hangzott a nyers válasz.*E

A császárban nem kis csalódást keltő kihallgatás után Bód- 
hidharma visszavonult Vei egyik kolostorába, ahol állítólag 
egy barlangban „falnézéssel” (pi kuanF) töltött kilenc évet. 
Suzuki értelmezésében ezt nem kell szó szerint elfogadni, a 
kifejezés csupán Bódhidharma belső állapotára utal, hogy 
tudatából kirekesztette a megragadás minden gondolatát.** 
Ott is maradt, mígnem egyszer felkereste Sen-kuang szer
zetes, aki később Hui-ko néven (talán 486-593) Bódhid
harma követőjeként a második pátriárka lett,

Hui-ko váltig kérlelte Bódhidharmát, hogy tanítsa őt, ám 
minduntalan visszautasításban volt része. Mégis tovább foly-
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* Csuan-teng Lu, 3.
** Suzuki (1), 1. kötet, 170-171. o.



tatta az ülő meditációt a barlang előtt, türelmesen várva a 
zuhogó hóban, hogy Bódhidharma végre megenyhüljön. 
Végső kétségbeesésében levágta bal karját, és halálos eltökélt- 
sége jeléül felmutatta Bódhidharmának. Bódhidharma erre 
megkérdezte Hui-kótól, mit kíván.

- Háborog a lelkem (hszin) - mondta Hui-ko. - Kérlek,
csillapítsd le!

- Tedd elém - felelte Bódhidharma és én lecsillapítom.
-De hát hol keressem a lelkem? - kérdezte Hui-ko. - Sehol

nem találom!
- Na ugye! - vágta rá Bódhidharma. - Máris lecsillapítot

tam!*G

Hui-ko ebben a pillanatban megvilágosodott, tun vu vagy 
szatori élménye volt. Ez a párbeszéd tehát a jellegzetes zen 
oktatási módszer, a ven-ta11 (japánul mondo), azaz „kérdés-fe- 
lelet", vagy elnagyolt kifejezéssel „zen anekdota” első példája. 
Á zen irodalom zöme ilyen anekdotákból áll, jó néhányuk 
ennél is talányosabb. Céljuk mindig az, hogy valamilyen 
hirtelen felismerést idézzenek elő a kérdező tudatában, vagy 
segítsenek felmérni tudása mélységét. Ezeket az anekdotákat 
tehát nem lehet „magyarázni” anélkül, hogy el ne rontanánk 
a hatásukat. Ennyiben a viccre emlékeztetnek amely szintén 
nem járhat a kívánt hatással, nem válthat ki nevetést, ha a 
"poén” további magyarázatot igényel. Vagy azon nyomban 
felfogjuk vagy soha.

Nem árt továbbá, ha megértjük, hogy ezeknek az anekdo
táknak csak elvétve van szimbolikus jelentésük akkor is mint
egy másodlagosan, ahogy egy párbeszédben mindkét fél 
számára ismert dolgokra utalunk. Úgy érzem, Gernet (3) 
és más kommentátorok tévednek, amikor feltételezik, hogy 
az anekdoták fő célja valamilyen buddhista princípium: 
szimbolikus kifejezése. E párbeszédeket nemritkán szatori 
követi, ami azonban semmi esetre sem merül ki abban, 
hogy hirtelen rátalálunk a feladvány megfejtésére. Mindab-. 
ban ugyanis, amit a zen mester mond és tesz, az „ilyenség”, 
a mester Buddha-természete fejeződik ki közvetlen és 
spontán módon. Nem szimbólumot közvetít, hanem magát
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* Kt-meti Kuan, 41.



a dolgot. A zen kommunikációja mindig „közvetlen rámu- 
tatás” a zen lényegét összefoglaló hagyományos négysoros 
szellemében:

Tanításon kívül, túl hagyományon.
Nem betűkön, szavakon alapul.
Közvetlenül mutat rá a tudatra.
Saját természetébe látva jut a Buddha-létig.*I

A hagyomány szerint Hui-kót Szeng-can (élt 606-ig) követte. 
Első beszélgetésük jóformán megegyezik Hui-ko és Bódhid
harma párbeszédével, a különbség csupán annyi, hogy míg 
Hui-ko lelke lecsitítását kérte, Szeng-can a „hibáitól" kívánt 
megtisztulni. Neki tulajdonítják a Hszin-hszin Ming („Érteke
zés a lélek hűségéről”)** című népszerű verset. Ha valóban 
Szeng-can volt a szerzője, akkor ez a vers a zen első világos és 
átfogó kinyilatkoztatása. Taoista hangulata már az első sorok
ból érződik:

A tökéletes Tao nehézségek nélkül való,
Csak épp nem keres, nem is válogat.

Majd így folytatja:

Hallgass természetedre, kövesd a Taót;
Bátran haladj, és ne aggódj többé.
Ami köti gondolataid, megöli az eredetit...
Ne vesd meg az érzékek világát, 

 Ne fordulj ellene, s meglátod, nem más,
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* A mai kínaiban az első két karakter jelentése „világias” vagy „karámon 
kívüli”. Ebben a kontextusban általában úgy értelmezik, hogy a zen igazsága 
semmilyen formában, semmiféle tanításban nem kifejezhető; a tanár is 
legfeljebb annyit tehet, hogy megmutatja, ő maga hogyan jutott el hozzá. A 
kínai nyelv csodálatos többértelműsége azonban mindkét jelentést megen
gedi. Gondoljunk csak a zen túlnyomórészt világi kifejezési formáira, vagy 
az efféle mondásokra: „Moss szájat, mielőtt kiejted Buddha nevét!”

** Fordításait lásd Suzuki (1), 1. kötet 182. o. és egy átdolgozást Suzuki 
(6), 91. o. Egy másik, Arthur Aley-től származó fordítást közöl Conze (2), 
295. o.



A ZEN KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE 101

Mint a tökéletes megvilágosodás.
A bölcs nem törekszik semmire (vu-vei),
Csak a tudatlan köti meg magát...
Ha értelmed munkál az értelmeden,
Hogy kerülöd el a szörnyű zavart?**

A vers azon túl, hogy tele van olyan taoista kifejezésekkel, 
mint vu-vei és cu-an (spontaneitás), egész attitűdjében a saját 
természetét követő tudat iránti bizalmat tükrözi - szemben az 
indiai felfogással, amelyre a tudatos kontroll és az érzéki 
élmények kirekesztése jellemző.

A hagyomány szerint a Szeng-can után következő negyedik 
pátriárka Tao-hszin (579-651) volt. Amikor Szeng-can színe 
elé érkezett, azt kérdezte tőle: - Mi a Megszabadulás Útja?

- Ki köt meg? - kérdezett vissza Szeng-can.
- Senki sem.
- Akkor hát - kérdezte Szeng-can - miért keresed a meg

szabadulást?**K Ez volt Tao-hszin szatorija. A Csuan-teng Lu 
beszámol Tao-hszin csodálatos találkozásáról Fa-junggal, a 
Niu-tou hegyén, egy elhagyatott templomban élő szent 
bölccsel, akinek még a madarak is virággal kedveskedtek. A 
két férfi beszélgetése közben egy vadállat csörtetett el a közel
ben, mire Tao-hszin összerezzent. Fa-jung erre megjegyezte:
- Látom, még mindig veled van! - termeszetesen a félelem 
ösztönös szenvedélyére (klesza) utalva. Nem sokkal később, 
amikor Tao-hszin egy pillanatra egyedül maradt, felírta a 
"Buddha” jelentésű kínai karaktert arra a sziklára, amelyen 
Fa-jung szokott üldögélni. Amikor Fa-jung visszatért, és le 
akart ülni, meglátta a sziklán a szent nevet, és habozni kezdett, 
leüljön-e. - Látom - mondta Tao-hszin —, még mindig veled 
ván. - Erre a megjegyzésre Fa-jung tökéletesen megvilágoso
dott... A madarak pedig többé nem hoztak virágot neki.

Az ötödik pátriárka - és itt a történet hitelesebb fejezetéhez 
érkezünk - Hung-jan (601-675) volt. Első találkozásuk al
kalmával a pátriárka azt kérdezte tőle:

- Mi a neved (hszing)?

* Az utolsó két sor pontosan arra utal, amire Hui-ko és Bódhidharma 
első beszélgetése.

** Csuan-teng Lu, 3.
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-Van ugyan természetem (hszing) - itt Hung-jan szójáték
kal élt-, ám nem közönséges természet.

- Mi ez a név? - érdeklődött tovább a pátriárka, mert nem 
értette a szójátékot.

- A Buddha-természet.
- Nincs tehát neved?
- Mert az üres természet az.*
Valószínűleg Hung-jan volt az első pátriárka, akinek nagy

számú követője akadt. Állítólag ötszáz szerzetesből álló közös
séget vezetett a mai Hupe keleti határán fekvő Sárga Szilvák 
hegyén (Vang-mei San) épült kolostorban. Közvetlen utóda, 
Hui-neng (631-713) azonban az ő jelentőségét is elhomályo
sítja. Hui-neng életével és tanításával már határozottan az 
igazi kínai zen veszi kezdetét - amelynek virágzása, úgyneve
zett „aktív korszaka”, a Tang-dinasztia utolsó kétszáz évére, 
nagyjából 700 és 906 közé esik,

Nem szabad megfeledkeznünk Hui-neng kortársairól 
sem, mert ez a kor volt a legtermékenyebb az egész kínai 
buddhizmus szempontjából is. Hsztian-cang, a nagy fordító 
és utazó 645-ben tért vissza Indiából, és a jógácsára vidzs- 
naptimátra („pusztán ábrázolás”) tanát hirdette Csang-anban. 
Korábbi tanítványa, Fa-cang (643-712) az Avatamszaka Szútra 
alapján teremtette meg a Hua-jen (japánul Kegon) nagyjelen
tőségű iskoláját, amely a későbbiekben a zen formális filozó
fiájául szolgált. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
Csi-kai (538-597) nem sokkal e két férfiú előtt írta meg a 
Visszavonulás és töprengés a mahájána módszeréről** című ra
gyogó értekezését, amelyben a zenhez sok tekintetben közel 
álló Tien-tai iskola tanításának alapjait fektette le. Csi-kai 
értekezése tartalmát és terminológiáját tekintve sokban előre
vetíti Hui-nengnek és közvetlen követőinek a tanításait.

Hui-neng első megvilágosodása állítólag gyermekkorában 
történt, amikor véletlenül kihallgatta, hogy valaki felolvas a 
Vadzsraccsedikából. Azon nyomban útra kelt a Hung-jan kolos
tor felé, hogy bizonyosságot nyerjen afelől, amit hallott, és 
további oktatásban részesüljön. Ne feledjük (később még 
vissza kell térnünk rá), hogy első szatorija spontán, mester

* Csuan-teng Lu, 3.
** Ta-cseng Csi-kuan Fa-men, Taisho, 1924.
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közreműködése nélkül történt, és hogy életrajzírói szerint 
Kanton vidékéről származó írástudatlan paraszt volt. Hung- 
jan természetesen rögtön felismerte Hui-neng tudásának 
mélységét, ám tartott tőle, hogy egyszerű származása miatt az 
iskolázott szerzetesek közössége nem fogadja be, ezért kony
hai munkára osztotta be.

Egy idő múltán a pátriárka bejelentette, hogy utódot keres, 
akinek átadhatná hivatalát annak jelvényeivel, az (állítólag 
magától Buddhától örökölt) köpennyel és a koldulócsészével 
együtt. Ezt a dicsőséget az érdemli ki, aki a legjobb versben 
tudja kifejezni, mennyire érti a buddhizmus lényegét. A szer
zetesek elöljárója egy bizonyos Sen-hsziu volt, és a többiek 
magától értetődőnek tartották, hogy rá fog szállni a hivatal, így 
részt sem vettek a versengésben.

Sen-hsziunak azonban kétségei voltak saját tudása felől, 
ezért úgy döntött, névtelenül nyújtja be a versét, és csak akkor 
vállalja a szerzőséget, ha elnyerte vele a pátriárka tetszését. Az 
éjszaka folyamán tehát az alábbi négysorost függesztette ki a 
folyosóra a pátriárka szobája közelében:

A test a Bódhi Fa,
A tudat fényes tükör.
Mindig gondosan tisztogasd,
Ne szálljon rá a por.L

Másnap reggel a pátriárka elolvasta a verset, és elrendelte, 
hogy gyújtsanak előtte füstölőt, mondván: aki ezt megvalósít
ja a gyakorlatban, képes lesz arra, hogy felismerje saját igazi 
természetét. Ám amikor Sen-hsziu személyesen felkereste és 
felfedte titkát, a pátriárka kijelentette, hogy tudása még távol
ról sem tökéletes.

Másnapra egy másik vers jelent meg az első mellett:

Sosem létezett Bódhi Fa,
Nincs is fényes tükör.
Ha valójában semmi sincs,
Mire is szállna por?M

A pátriárka tudta, hogy ezt csak Hui-neng írhatta, ám hogy 
elejét vegye a féltékenységnek, cipőjével letörölte a verset, és



éjszaka titokban magához rendelte Hui-nenget. Itt a köpeny
nyel és a csészével együtt átruházta rá a pátriárka tisztségét, de 
meghagyta, hogy szökjön a hegyeidbe, amíg a többi szerzetes 
sértettsége lecsillapodik, és elérkezik az ideje, hogy nyilvá
nosan megkezdhesse tanításait *

A két vers összevetéséből azonnal kitetszik Hui-neng zen
felfogásának jellegzetes stílusa. Sen-hsziu verse feltehetőleg a 
kínai buddhizmus dhjána gyakorlatának általános és népszerű 
szemléletét tükrözi. Nyilvánvalóan az ülő meditáció (co-csan) 
gyakorlatára vonatkozik, amely intenzív koncentráció segítsé
gével „megtisztítja” az elmét, kitörölve belőle minden gondo
latot és minden kötődést. Számos buddhista és taoista szöveg 
meglehetősen vaskalaposan képviseli ezt az álláspontot: hogy 
a tudat legmagasabb rendű állapotában mentes mindenféle 
tartalomtól, gondolatoktól, érzésektől, sőt érzékletektől is. 
Indiában ma is ez a szamádhi uralkodó felfogása. A keresztény
ségre vonatkozó tapasztalataink alapján ez a fajta vaskalaposság 
még magasabb körökben is meglehetősen ismerős.

Hui-neng álláspontja szerint az üres tudatú ember semmi
vel sem ér többet, mint „egy farakás vagy egy halom kő”. Azt 
hangoztatta, hogy a tudat megtisztításának gondolata szükség
telen, sőt zavaró, hiszen „saját természetünk alapvetően tiszta és 
világos”. Más szóval, a tudat vagy az értelem nem hasonlítható 
megtisztítandó tükörhöz. Az igazi tudat a „nem-tudat” (vu- 
hszin), amelyet nem tekinthetünk a gondolat vagy cselekvés 
tárgyának, mint valamely megragadható és irányítható dolgot. 
Ha saját tudatunkon akarunk dolgozni, ördögi körbe kerülünk 
Ha megpróbáljuk megtisztítani, beszennyeződünk a tisztaság
tól. Ebben nyilvánvalóan a természetesség taoista filozófiája 
jelenik meg, mely szerint az ember nem lehet valóban szabad, 
független és tiszta, ha ez az állapot mesterséges igyekezet 
eredménye. Csupán imitálja a tisztaságot, „megjátssza a tiszta 
tudatosságot. Ez lehet a gyökere az eltökélten és módszeresen 
vallásos emberek visszatetsző szenteskedésének

Hui-neng azt tanította: nem megtisztítani vagy kiüresíteni 
kell a tudatot, hanem egyszerűen elengedni - hiszen nincs is
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* Tan-King, 1, A Hui-neng életét és tanításait megörökítő munka teljes 
címe Liu-cu Tan-king (A hatodik pátriárka program-szútrája) Taisho 2008. 
Fordításait lásd a Bibliográfiában Wong Mou-lam és Rousselle alatt.
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mit megragadni rajta. Elengedni a tudatot: annyit jelent, hogy 
engedjük a gondolatok és benyomások sorát, hadd "jöjjenek- 
menjenek” a tudatban, sem elfojtani, sem megtartani, sem 
befolyásolni nem próbáljuk őket.

A gondolatok maguktól jönnek-mennek, mert a bölcsesség nem kor
látozhatja őket. Ez a pradzsnyá, a természetes megszabadulást hozó 
szamádhi, Ilyen a „nem-gondolat" (vu-nien) gyakorlása. Ám ha 
semmire sem gondolunk, a gondolatokat azonnal megállítjuk, ezzel a 
módszerrel csak gúzsba kötjük magunkat. Ezt nevezzük eltompult 
szemléletnek. [2]N

A meditációs gyakorlat szokásos felfogásáról ezt mondta:

Ha a tudatra koncentrálunk, és addig figyeljük, amíg nyugalomba nem 
jut, az betegség, nem pedig dhjána. Ha a testet hosszadalmas ülésre 
kényszerítjük, miféle haszonnal jár ez a dharma szempontjából? [ 8]°

Vagy másutt:

Ha a tudat nyugalmára kezdünk összpontosítani, nem valóságos 
nyugalmat teremtünk... Mert mit is jelent a „meditáció" (co-csan)? 
Ebben az iskolában azt jelenti: nincs akadály, nincs korlát; túl van 
minden objektív szituáción, akár jó, akár rossz. „Ülni" (co) annyit 
jelent: nem zavarni fel gondolatokat a tudatban. [5]p

A puszta üres tudat hamis dhjánájával szemben Hui-neng a 
Nagy Ürességet a világűrhöz hasonlítja, és nem csupán azért 
nevezi nagynak, mert üres, hanem mert magában foglalja a 
Napot, a Holdat és a csillagokat. Az igazi dhjána az a felismerés, 
hogy az ember természete az űrre emlékeztet, hogy a gondo
latok és érzések úgy járnak-kelnek ebben az „eredeti tudat
ban”, ahogy a madár száll az égen, nem hagyva nyomot maga 
után. Ebben az iskolában a megvilágosodás azért „hirtelen”, 
mert a gyors észjárású, nem a lassú felfogású embereknek 
való. Az utóbbiak szükségképpen nehezen, vagy még ponto
sabban, csak hosszú idő után értik meg, mert a hatodik pát
riárka tanítása nem enged meg fokozatosságot. Aki egyálta
lán megvilágosodik, az tökéletesen megvilágosodik, mert a
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Buddha-természet, miután nincsenek részei és osztályai, nem 
ismerhető meg apránként

Tanítványainak szóló utolsó instrukciói érdekes módon 
világítják meg a mondo, a „kérdés-felelet” tanítási módszer 
későbbi fejlődését:

Ha a létről kérdeznek, válaszolj a nem-léttel! Ha a nem-létről kér
deznek, válaszolj a léttel! Ha a közönséges emberről kérdeznek, beszélj 
a bölcsről! Ha a bölcsről kérdeznek, beszélj a közönséges emberről! A 
kölcsönösen összefüggő ellentétek módszerével lehetséges a Középső Út 
megértése. Akármilyen kérdést tesznek jel, az ellentétére vonatkozóan 
válaszolj! [10]Q

Hui-neng 713-ban bekövetkező halálával megszakadt a pát
riárkák intézménye, a zen családfája több ágra szakadt. Hui- 
neng hagyatékát öt tanítványa vitte tovább: Huai-dzsang (élt 
775-ig), Csing-jüan (élt 740-ig), Sen-hui (668-770), Hszüan- 
csüe (665-713) és Hui-csung (677-744) *

* A zen szakírói között teljes zűrzavar uralkodik a nagy Tang-kori mes
terek neveit illetően. Például Sen-hui teljes neve Ho-ce Sen-hui, japán 
kiejtéssel Kataku Dzsinne. Sen-hui a szerzetesi neve, Ho-ce pedig a hely
ségre utal. A japán szerzők rendszerint szerzetesi nevén (Dzsinne) hi
vatkoznak rá. Másfelől Hszüan-csüe teljes neve Jung-csia Hszüan-csüe, 
japánul Joka Genkaku. Ajapán szerzők azonban rendszerint helység szerinti 
nevét, a Jókat használják. Általánosságban Suzuki a helységneveket, Fung 
Yu-lan a szerzetesi neveket használj a. Suzuki néha a japán, néha a kínai alakot 
adja meg, ám némileg másképpen írja át a kínai neveket, mint Fung (vagy 
inkább Bodde, a fordító). Lin-csi ji-hszüan (Rinzai Gigen) Suzukinál többnyire 
Rinzai, néha azonban Lin-csi, Fungnál viszont Ji-hszüan néven szerepel. Du- 
moulin és Sasaid következetességre törekszik, amennyiben csak a japán alakokat 
használja, így viszont első látásra lehetetlen megkülönböztetni a kínai és japán 
személyeket. Aki tehát nem az eredeti forrásokból tanulmányozza a zent, olyan 
helyzetbe kerül, amely rendkívül megnehezíti a történeti tisztánlátást Suzuki 
olyan széles körben olvasott szerző, hogy a zen legtöbb nyugati kutatója ismeri 
a jelöléseit, még ha következetlenek is. Nem szeretném megzavarni őket 
olyasfajta egységesítő törekvésekkel, mint hogy például Hui-nenget hely
ség-nevén Ta-csiennek nevezem. A legtöbbet azzal tehetem, hogy a Név- és 
tárgymutatóban. az összes nevet megadom. Nagy az összevisszaság a dátumok 
tekintetében is. Sen-hui például Fung szerint 686 és 760, Gernetnél 668 és 
760, Dumoulin és Sasaki szerint pedig 668 és 770 közt élt.



Huai-dzsang és Hszine-sszu szellemi utódai máig fennma
radtak a japán zen két fő iskolájában, a Rinzai és a Szoto 
irányzatban. A Hui-neng halálát követő két évszázadban a zen 
iskolák és irányzatok szerteágazóan fejlődtek. Aligha tehetünk 
tehát többet, mint hogy megemlítjük a legnagyobb hatású 
személyiségeket *

Hui-neng követőinek írásos hagyatéka továbbra is a ter
mészetességgel foglalkozik. Az „igazi tudás a nem-tudás” és 
az „igazi természetünk a semmi-különös vagy nem-termé
szet” elvei azt hangsúlyozzák, hogy a zen igazi gyakorlása a 
paradoxnak tűnő nem-gyakorlás, vagyis a Buddha-létre Való 
törekvés nélküli Buddha-lét. Sen-hui szerint:

Ez a tudás: szemlélődés (szamádhi) szemlélődés nélkül, bölcsesség 
(pradzsnyá) bölcsesség nélkül, gyakorlás gyakorlás nélkül [4: 193] 

A koncentráció mindenfajta gyakorlása kezdettől fogva elhibázott. 
Mert hiszen koncentráció gyakorlásával hogyan tehetnénk szert kon- 
centrációra? [1: 117]
Ha a tudat műveléséről beszélünk, vajon az a tudat tevékenységében 
vagy tétlenségében áll? Ha tétlenségből állna, nem különböznénk a 
közönséges bolondtól. Ha viszont tevékenységből, akkor a megragadás 
birodalmához tartozna, a szenvedély (klesza) kötne bennünket. Mi 
módon juthatnánk hát el a megszabaduláshoz? A szravakák az 
ürességet gyakorolják, azzal foglalkoznak, ahhoz kötődnek. A kon
centrációt gyakorolják, azzal foglalkoznak, ahhoz kötődnek. A nyu
galmat gyakorolják, azzal foglalkoznak, ahhoz kötődnek... Ha a 
tudat művelése a tudat fegyelmezését jelenti, hogyan nevezhetnénk azt 
megszabadulásnak? [1: il8]**
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* Ezt az időszakot részletesen tárgyalja Dumoulin és Sasaki (1). De- 
miéville (2) lefordított egy Tung-huang-kéziratot (Pelliot 4646) arról a 
vitáról, amely 792-794 körül zajlott le Lhászában a csan „hirtelen meg
világosodás” iskolájának egyik mestere és több indiai buddhista tudós kö
zött. A csan mestert, akit láthatólag semmi nem köti a Hui-neng-féle 
tradícióhoz, egyszerűen „Mahájána” néven említi. Tanításai a hatodik pát
riárkáénál még kifejezettebben kvietista jellegűek. Az indiai tudósok meg
döbbenése, a tanítások elvetése a tiszta kínai eredetre utal.

** Sen-hui Ho-csang I-csi. A kínai szöveg szerkesztője Hu Si, Sanghai, 
1930.



Ugyanebben a szellemben kezdődik Hszüan-csüe híres ver
se, a Cseng-tao Ke (Dal a Tao megvalósításáról):

Látod, a Tao könnyű léptű fia
Semmit nem tanul, semmire nem törekszik (vu-vei)?
A hamis eszmét nem kerüli, az igazat nem keresi,
A tudatlanság valójában Buddha-természet,
E tünékeny, üres test pedig a dharma teste.*R

Huai-dzsangról mesélik, hogy így avatta be a zenbe nagy 
utódját, Ma-cut (élt 788-ig), aki akkoriban az ülő meditáció 
gyakorlatát folytatta a Csuan-fa kolostorban.

- Tiszteletre méltó úr - szólította meg Huai-dzsang mi 
a célja az ülő meditációnak?

- Az a célja - felelte Ma-cu hogy Buddhává váljunk. 
Huai-dzsang erre fogott egy padlócsempét, és kövel csi

szolni kezdte.
- Mit csinálsz, mester? - kérdezte Ma-cu.
- Tükröt csiszolok belőle - felelte Huai-dzsang.
- Hogyan lehetne csempéből tükröt csiszolni?
- Hogyan lehetne ülő meditációval Buddhává válni?**s 
Ma-cu volt az első zen mester, aki „különös szavairól és

rendhagyó viselkedéséről” vált ismertté. „Bikaléptűként” és 
„tigristekintetűként” jellemezték. Amikor egy szerzetes azt 
kérdezte tőle: - Hogyan kerülhetsz összhangba a Taóval? -, 
Ma-cu így felelt: - Már kifelé kerülök belőle! - Ő volt az első, 
aki a buddhizmusra vonatkozó kérdésre egyszer ütéssel, más
kor harsány „Hó" kiáltással felelt.***T Máskor viszont beszé
desebb kedvében volt, egyik előadásában például így fejtegette 
a fegyelem problémáját:

A Taónak semmi köze a fegyelemhez. Ha azt mondod, fegyelmezett 
gyakorlással lehet eljutni hozzá, a gyakorlás végeztével újból elveszne 
(a gyakorlat befejezése a Tao elvesztését jelentené)... Ha azt mondod,
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* vagyis a Dharmakája, lásd fentebb, 83. o. A Cseng-tao Ke (japánul 
Sodoka) teljes fordítását lásd: Suzuki (6) és Senzai és McCandless (1).

** Csuan-teng Lu, 5.
*** Ku-cun-hszü Jü-lu, 1:6.
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nincs fegyelmezett gyakorlás, ugyanolyan leszel, mint a közönséges 
emberek.*U

Hszing-sszu tanítványa, Si-tou (700-790) a Szoto zen szelle
mében még szókimondóbb volt:

Az ősi Buddháktól eredő tanításom nem függ sem meditációtól 
(dhjána), sem semmiféle szorgalmas gyakorlástól. Ha eljutsz a meg
értéshez, ahogy Buddha eljutott, látni fogod, hogy a tudat Buddha, és 
Buddha a tudat, hogy tudat, Buddha, érző lények, bódhi és klesza 
mind ugyanaz a szubsztancia, csupán nevükben térnek el.**

Különös neve („Kőfej”) arra utal, hogy egy hatalmas szikla 
tetején élt a Heng-csou kolostor közelében. Ma-cu tanítvá
nya, Nan-csüan (748-834) és az öt követő Csao-csou 
(778-897) működésével a zen tanításai kezdtek módfelett 
izgalmassá és nyugtalanítóvá válni. A Vu-men kuan [14] elme
séli, Nan-csüan hogyan vetett véget annak a vitának, amelyet 
szerzetesei egy macska birtoklásáért folytattak Megfenyegette 
őket, hogy ha egyikük sem tud egy "jó szót” szólni - azaz 
közvetlen kifejezést adni zen élményének ásójával ketté
hasítja a macskát. Halálos csönd támadt, mire a mester ketté
hasította a macskát. Nan-csüan még aznap beszámolt az eset
ről Csao-csounak, aki gondolkodás nélkül fejére tette a cipő
jét, és kisétált a teremből. - Ha ott lettél volna - mondta 
Nan-csüan -, a macska megmenekül!

Csao-csou megvilágosodása állítólag így következett be:
Csao-csou megkérdezte Nan-csüantól: - Mi a Tao?
A mester így felelt: - Közönséges (vagyis természetes) 

tudatod.
- Hogyan kerülhetünk újra összhangba vele?
- Aki összhangba akar kerülni vele, már el is tért tőle.V
- De hogyan ismerhetnénk meg a Taót, anélkül hogy akar

nánk?
- A Tao - felelte a mester - nem tartozik sem a tudáshoz, 

sem a nem-tudáshoz. A tudás hamis megértés, a nem-tudás 
pedig vak tudatlanság. A Tao, ha valóban, kételkedés nélkül

* Uo. 1:4.
** Suzuki (6), 123. o.
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érted, olyan, mint a puszta égbolt. Miért kell jót és rosszat 
ideráncigálni?*

Mikor egyszer Csao-csoutól megkérdezték, vajon - a ma
hájána ismert tanítása szerint - van-e a kutyának is Buddha- 
természete, egyetlen szóval válaszolt: - Nem! (Vuw, japánul 
Mu).** Amikor egy szerzetes arra kérte, hogy tanítsa, Csao- 
csou csak annyit kérdezett tőle, hogy megette-e már a kásáját. 
Ezután így folytatta: - Akkor menj, mosd el a csészéd!*** - 
Amikor pedig az elporladt test után maradó lélek felől faggat
ták, csak annyit jegyzett meg: - Ma reggel is szeles az idő.+ 

Ma-cu másik jeles tanítványa Po-csang (720-814) volt. Úgy 
tartják, ő szervezte meg az első tisztán zen szerzetesekből álló 
közösséget, ő fektette le alapszabályait, köztük azt az elvet is, 
hogy „aki egy napig nem dolgozik, egy napig ne is egyék”. Az 
ő idejétől kezdve jellemző a zen közösségekre a fizikai munka 
erőteljes hangsúlyozása és bizonyos fokú önellátás. Meg kell 
jegyeznünk, hogy itt nem egészen a nyugati értelemben vett 
kolostorokról van szó, mint inkább kiképző iskolákról, ahon
nan bárki bármikor szabadon távozhat. Van, aki egész életére 
szerzetes marad, másokból világi papok lesznek kis templo
moknál, megint mások esetleg visszatérnek a laikus életbe.++ 
Po-csangnak tulajdonítják a zen híres definícióját: „Éhes vagy? 
Egyél! Álmos vagy? Aludj!” Azt mondják, akkor jutott el a 
szatorihoz, amikor Ma-cu egyszer úgy rákiáltott, hogy utána 
három napig süket maradt. Szokása volt, hogy tanítványainak 
ebben a szólásban foglalja össze a zen lényegét: „Ne kapasz
kodj, ne keress!” Amikor arról kérdezték, hogyan lehetséges 
megtalálni Buddha-természetünket, így felelt: „Mintha ökör 
hátán ülve keresnénk az ökröt”.

Po-csang tanítványa, Huang-po (élt 850-ig) szintén korá
nak jelentős személyisége volt. Nem csupán a nagy Lin-csi 
tanítója, de a Csuan Hszin Fa („Értekezés a tudat doktrínájának

* Vu-men Kuan, 19.
**Uo. 1.

*** Uo. 7.
+ Csao-csott Jü-lu, Ku-cun-hszü Jü-lu 3: 13,

++ Bár a „szerzetes” szó talán félrevezető, a sengX nehezen fordítható 
másként. A zen tanítvány megnevezésére szokásos képszerű kifejezés a jun 
suiY„felhö és víz”, aki „sodródik, mint a felhő, áramlik, mint a víz”. Bajban 
volnék azonban, ha erre egyszerű fordítást kellene találnom.



alapjairól”) szerzője is. Ennek a műnek a tartalma lényegében 
megegyezik Hui-neng, Sen-hui és Ma-cu tanításaival, ám 
rendkívül világosan fogalmaz, és őszinte válaszokat ad a végén 
összegyűjtött kérdéseikre.

Azáltal, hogy [a Buddha-természetet] keresik, éppen ellenkező 
hatást érnek el: elveszítik azt, mert Buddhával keresik Buddhát, a 
tudattal ragadják meg a tudatot. Ha akár egy egész kalpán át minden 
tőlük telhetőt meg is tesznek, nem juthatnak el hozzá. [1]
Aki a Taót tanulmányozza, ha nem ismeri fel a tudat természetét, a 
tudatot emeli a tudat fölé, önmagán kívül keresi Buddhát, formákba, 
gyakorlásba, eredményekbe kapaszkodik - ami mind ártalmas, és nem 
vezet el a magasrendű tudáshoz. [3]*

A mű nagy része az Üresség, a „nem-tudat” (vu-hszin) és a 
„nem-gondolat” (vu-nien) jelentését próbálja megvilágítani, 
gondosan megkülönböztetve őket a tartalmatlanság és a sem
mi fogalmától. A szöveg mindvégig taoista szóhasználattal él, 
és taoista gondolatok bukkannak fel benne:

Noha tartottak tőle, hogy egyikőtök semfogja megérteni, [a Budd
hák] a Tao nevet adták neki. Ez a név azonban nem szolgálhat 
semmiféle elmélet alapjául. Azt mondják: „ki gondol a hálóra, ha 
megvan a hal?” (Csuang-ce nyomán). Ha a test és tudat eléri a 
spontaneitást, eljutottunk a Taóhoz, és felfoghatjuk az univerzális 
tudatot. [29] . . . A  régi emberek éleseszűek voltak. Egyetlen mondat 
hallatán felhagytak a tanulással, ezért nevezték őket „bölcseknek, akik 
felhagyva a tanulással, megtérnek a spontaneitásba". Manapság az 
ember csak arra törekszik, hogy tudással és következtetésekkel tömje 
tele a fejét, nagy bizalommal fordul az írásos magyarázatok felé, és ezt 
nevezi gyakorlatnak. [30]**

Huang-po azonban saját tanítványainak nem mindig szol
gált világos magyarázatokkal. Lin-csi (japánul Rinzai, élt 867-ig) 
egyetlen szót sem tudott kicsikarni belőle. Valahányszor kér
dezni próbálta, Huang-po mindig megütötte. Lin-csi végül
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* Csu Csan (1), 16. és 18. o. Más részleges fordítások találhatók Suzuki 
(6), 132-140. o.

** Csu Csan (1), 42-43. o.



kétségbeesésében elhagyta a kolostort, és egy másik mestertől, 
Ta-jütől kért segítségét, aki azonban megszidta, amiért hálát
lansággal viszonozta Huang-po „nagyanyai gondoskodását”. 
Lin-csi ettől megvilágosodott, és újból jelentkezett Huang- 
pónál. Ezúttal azonban ő ütötte meg a mestert, mondván: „Úgy 
látszik, Huang-po buddhizmusa nem is olyan nagy dolog!”* 

A Lin-csi tanításairól készük feljegyzés, a Lin-csi Lu, (japá
nul Rinzai Roku) hihetetlenül eredeti, életerős egyéniségről 
árulkodik, aki bensőséges és színes nyelven oktatta tanítvá
nyait. Mintha Lin-csi személyisége teljes erejét bevetette volna, 
hogy hirtelen megvilágosodásra késztesse tanítványait. Újból 
és újból megfeddte őket, amiért nem hisznek eléggé maguk
ban, „tornáztatják" a tudatukat, olyasmit keresnek, amit so
hasem vesztettek el, hiszen „e pillanatban is előttük áll”. 
Lin-csi számára a megvilágosodás elsősorban „lélelgelenlét” 
kérdése volt - bátorság habozás nélkül „elengedni magunkat” 
abban a szilárd hitben, hogy természetes, spontán műkö
désünk maga a Buddha-tudat. Az „elméleti” buddhizmushoz, 
az elérhető stádiumok és célok megszállott hajszolásához 
könyörtelen illúziórombolással viszonyult.

Miért is beszélek itt? Csak azért, mert ti, Tao-követők, megállás nélkül 
tornáztatjátok a tudatot. Bezzeg a régiek tudtak könnyeden cselekedni, 
ahogy a körülmények megkívánták. Ó, ti, Tao-követők - ha fel

fogjátok, amit mondok, nem lesztek úgy elragadtatva a . , ,  Buddha-fe- 
jektől. Aki végigjárta a tíz stációt, mindössze kisinasnak fog tűnni, aki 
pedig eljutott a Legmagasabb rendű Megvilágosodáshoz, mintha járom 
alatt görnyedne. Arhanok és Pratjeka-buddhák - pöcegödör mind
egyik. Bódhi és nirvána - megannyi szamárkötő pózna. **

A „természetes”, minden „mesterkéltségtől mentes" (vu-siz) 
élet jelentőségéről különösen szenvedélyes hangon beszél:

A buddhizmusban nincs helye erőfeszítésnek. Légy átlagos, semmi 
több. Üríts, öltözködj, táplálkozz. Ha fáradt vagy, pihenj! A tudatlan 
kinevethet, a bölcs azonban megfog érteni... Ha vándorútjaid során 
mindenütt otthon érzed magad, valóban otthon is leszel. Akármilyen
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* Csuan-teng Lu, 12.
** Lin-csi Lu, Ku-cun-hszü lü-tu, 1:4, 5-6. o.
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körülmények adódnak, nem szabad változtatnod rajtuk. Megszokott 
érzéseid, amelyek eddig az Öt Pokol karmáját teremtették, így vál
toznak át maguktól a Megszabadulás Hatalmas Óceánjává.*

Arról pedig, hogy a megszabadulás keresése hogyan teremt 
karmát:

A tudaton kívül nincs dharma, és azon belül sincs semmi megragad
ható. Mit is kerestek? Mindegyre azt hajtogatjátok, hogy gyakorolni 
kell, próbára kell tenni a Taót. Ne legyetek szamarak! Ha bárki is 
gyakorolhatná, a születés-halál karmáját teremtené. A hat érzék 
tökéletes fegyelmezéséről, a tízezer viselkedési módról beszéltek, ám 
ahogy én látom, mindezzel csupa karmát teremtetek. A Buddhát 
keresitek, a dharmát keresitek, és pontosan ezzel teremtitek a pokol 
karmáját.**AA

Talán Ma-cu, Nan-csüan, Csao-csou, Huang-po és Lin-csi 
személyében mutatkozik meg legjobban a zen jellegzetes íze. 
Ha a zen eredetileg a taoizmus és buddhizmus inspirációjára 
alakult is ki, tovább is jutott azoknál. Éppen nyersesége, pró- 
zaisága, közvetlensége folytán. Az említett mesterek írásait 
azért nehéz fordítani, mert stílusukban nem a klasszikus, nem 
is a modern kínai, hanem a Tang-dinasztia hétköznapi nyelve 
tükröződik. A zen „természetessége” nem olyan finom, nem 
olyan ellenállhatatlan szépségű, mint a taoista költőké és böl
cseké, majdhogynem durva és közönséges. „Majdhogynem”
- mondom, mert a kifejezés mégsem egészen helytálló. Baj
ban lennénk, ha a zenre párhuzamokat kellene keresnünk más 
kultúrákban. A nyugati kutató talán úgy érezheti meg legjob
ban a stílusát, ha az általa ihletett későbbi műalkotásokat 
figyeli meg. Talán az a kert a legjobb kép rá, amelyet mind
össze néhány mohával és zuzmóval benőtt göcsörtös szikla 
alkot gereblyével elsimított homokos talajon, Néhány ilyen 
kert még ma is látható a kiotói zen templomok körül. A lehető 
legegyszerűbb anyag olyan hatást kelt, mintha emberkéz alig 
érintette volna, pedig valójában csak a legérzékenyebb és 
legképzettebb művész képes létrehozni. Mindez persze úgy

* Uo. 7. o.
** Uo. ll.o.
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hangzik, mintha a zen stílusában volna valami keresett, affek- 
tált primitívség. Néha van is. Ám a zen igazi íze akkor érződik, 
amikor az ember varázsos természetessége mindenféle erő
feszítés nélkül nyilvánul meg. Nem ő teremti a zen szelle
mében élt életét, az magától terem.

A fentiekből talán már nyilvánvaló, hogy az említett Tang- 
kori mesterek „természetessége” nem szó szerint értendő, 
mintha a zen kimerülne csupa közönséges, sőt durva fickó 
öntömjénezésében, akik világgá harsogják különös eszméiket 
és szeszélyesen viselkednek - hiszen ez maga is mesterkélt 
volna. A zen „természetessége” akkor bontakozik ki, ha az 
ember levetkőzte a mesterkéltség és modorosság minden 
formáját. Ez a fajta szellemiség azonban úgy lebben ide-oda, 
mint a könnyű fuvallat, a legkevésbé sem intézményesíthető 
vagy konzerválható.

A kései Tang-dinasztia idején a zen szelleme és életereje 
révén mégis a kínai buddhizmus uralkodó formájává vált, 
igaz, sokszor került szoros kapcsolatba más iskolákkal is. 
Cung-mi (779-841) egy személyben volt zen mester és az 
Amtamszaka Szútra filozófiáját hirdető Hua-jen iskola ötödik 
pátriárkája. A mahájána filozófia e rendkívül finom és érett 
formájából dolgozta ki Tung-san (807-8690 az Öt Rang (vu 
veiBB) az abszolút (csengcc) és relatív (pienDD) ötfokú kapcso
latával foglalkozó doktrínáját, amelyet aztán tanítványa, Cao- 
san (840-901) a Ji King, a Változások Könyve filozófiájával 
kapcsolt Össze. Fa-jen (885-958) és Feng-jang (947—1024), 
hasonlóan nagy, hatású mesterek, elmélyülten tanulmányoz
ták a Hua-jent, a mai napig erre támaszkodik a zen úgyneve
zett intellektuális vonulata. Te-csao (891-972) és Jen-sou 
(904—975) zen mesterek pedig szoros kapcsolatban álltak a 
Tíen-tai és a Tiszta Ország iskoláival.

A taoista Vu-Cung császár idején, 845-ben a buddhizmus
nak rövid, ám annál hevesebb üldöztetést kellett elszenved
nie. Templomait és kolostorait lerombolták, földjeit elkoboz
ták, a szerzeteseket pedig arra kényszerítették, hogy téljenek 
vissza a világi életbe. Szerencsére a császár, aki lelkes híve volt 
a taoista alkímiának, szenvedélyes kísérletekbe kezdett, hogy 
megtalálja a „halhatatlanság elixírjét”, és valamilyen koty- 
valekkal rövidesen meg is mérgezte magát. A zen minden más 
iskolánál erősebben került ki az üldöztetésekből, hogy azután



a császári kegy és közkedveltség hosszú időszaka köszöntsön 
rá. Tehetős kolostoraiban százszámra hemzsegtek a szerzete
sek, az iskolák száma és vagyona pedig annyira felduzzadt, 
hogy a zen eredeti szellemének megőrzése komoly problémát 
kezdett jelenteni.

A népszerűség szinte elkerülhetetlenül együtt jár a minőség 
romlásával, és miközben a zen vesztett informális szellemi 
mozgalom jellegéből, megállapodott intézmény lett, különös 
átalakuláson ment keresztül. Elengedhetetlenné vált, hogy a 
mesterek egységes módszereket alkalmazzanak a nagyszámú 
tanítvány kordában tartására. Az egyre duzzadó szerzetesi 
közösségekre jellemző speciális problémák is előálltak, a tra
díciók mindinkább megmerevedtek, miközben a tanítványok 
egyre nagyobb hányadát minden elhivatottság nélkül való 
igák tették ki, akiket csak hitbuzgó családjuk küldött tanulni. 
Aligha becsülhetjük túl ez utóbbi tényező szerepét a zen 
intézményeinek fejlődésében. A zen közössége ugyanis érett, 
közös szellemi irányultságú férfiak társaságából egyre inkább 
serdülő ifjak egyházi kollégiumává vált.

Ilyen körülmények közepette létfontosságú probléma a 
fegyelmezés. A zen mesterek kénytelen-kelletlen nem a kon
venciótól való Megszabadulás Útjával foglalkoztak, hanem 
éppenséggel konvenciókat, közönséges jómodort és erkölcsöt 
kellett hogy csepegtessenek a rakoncátlan ifjak fejébe. A zen 
filozófiája vagy a Megszabadulás Útja iránt felnőtt fejjel ér
deklődő nyugatinak mindezt tekintetbe kell vennie, máskü
lönben a Japánban máig fennmaradó kolostori zen gyakorlata 
kellemetlen meglepetésekkel szolgálhat számára. Azt tapasz
talhatja, hogy a zen voltaképpen nem más, mint vasmarokkal 
biztosított fegyelem. Azt tapasztalhatja, hogy - noha legma
gasabb szinten ma is a Megszabadulás járható Útja - fő 
foglalatossága ugyanaz a fajta "jellemfejlesztő” rendszabályo- 
zás, amelyet régimódi angol középiskolákból és jezsuita no- 
víciátusokból oly jól ismerünk. A zen azonban ezt a feladatot 
is figyelemre méltó sikerrel látja el. A „zen típus" rendkívül 
finom - magabiztos, jó humorú, módfelett tiszta és rendes 
ember, energikus, de nem kapkodó, kőkemény, ám nincs 
híján a finom esztétikai érzéknek sem. Általános benyomás, 
hogy kiegyensúlyozott, mint a Daruma-baba: nem merev, de 
nem is lehet egykönnyen feldönteni.
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Amikor egy spirituális intézmény gazdagságra és hatalomra 
tesz szert, újabb probléma jelentkezik; a hivatalokért folyó 
versengés, valamint a „kit illet a mesteri cím?” mélységesen 
emberi problémája. Ezzel a problémával foglalkozik Tao-jüan 
1004 körül keletkezett írása, a Csuan-teng Lu („Feljegyzések a 
lámpás továbbadásáról”). E műnek egyik fő célja, hogy meg
határozza a zen tradíció alkalmas „apostoli utódlási rendjét”, 
hogy senki se tarthasson igényt a hatalomra, amíg szatoriját 
nem igazolta valaki, akit igazolt valaki, aki... és így tovább, 
vissza egészen Buddha koráig.

Semmi sem nehezebb azonban, mint alkalmas minősítési 
rendszert kidolgozni a spirituális elmélyültség kevéssé mér
hető területén. Kisszámú jelölt esetében a probléma nem 
annyira súlyos, ám ahol a mester tanítványok százaiért felelős, 
a tanítás és vizsgáztatás folyamata megköveteli az egységesí
tést, A zen ezt a problémát is módfelett zseniálisan oldotta 
még: olyan eszközt talált, amely nemcsak a képességek méré
sére alkalmas, hanem - ami jóval több - a zen élményének 
lehető legkisebb hamisítással való továbbadására is.

Ez a rendkívüli találmány a kung-anEE (japánul koan) vagy 
„zen probléma” rendszere. A kifejezés szó szerint „dokumen
tumot” vagy „ügyet” jelent a jogi precedensként szolgáló ítélet, 
értelmében. A koan tehát a mondo, a régi mesterek anekdotái 
alapján összeállított feladatsorozat elvégzését jelenti. Az egyik 
első koan Csao-csou „Vu” („Nem”) válasza volt a kutya Budd- 
ha-természetét firtató kérdésre. A tanítványnak valamilyen 
különleges, rendszerint nem-verbális, intuitív gesztussal kell 
bizonyítania, hogy belülről átélte a koan jelentését*

A X. és XI. században beköszöntő virágkort a szellemi 
hanyatlás korszaka váltotta fel, amelyet ismét a nagy Tang-kori 
mesterek elmélyült tanulmányozása követett, Anekdotáikat 
később antológiákban gyűjtötték össze: ilyen többek közt a 
Pi-jen Lu (1125) és a Vu-men Kuan (1229). Az anekdoták 
alkalmazását a koan módszerében Jüan-vu (1063-1135) és 
tanítványa, Ta-hui (1089-1163) kezdeményezte a Lin-csi utá
ni tizedik vagy tizenegyedik generációban. Ám hasonló mód
szerrel élt már Huang-lung (1002-1069) is, hogy különösen

* Részletesebb leírását lásd alább, 179. o. Japán alakjában a szótagokat 
külön kell ejteni: Ko-an.
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nagyszámú tanítványával boldogulni tudjon. Három vizs
gakérdést tett fel nekik, melyeket ma „Huang-lung hármas 
korlátja” néven ismerünk:

Kérdés: Mindenki született valahol. Te hol születtél?
Válasz: Kora reggel fehér rizskását ettem. Megint megéheztem.
Kérdés: Mennyire emlékeztet kezem Buddha kezére?
Válasz: Lantot penget a holdfényben.
Kérdés: Mennyire hasonlít lábam a szamár lábára?
Válasz: A fehér kócsag a hóban állva megváltoztatja a színét.*

Nem kétséges, hogy ezek az eredeti válaszok Huang-lung 
kérdéseire, később azonban a kérdések és válaszok egyaránt 
hozzátartoztak a problémához: a tanulónak az összefüggést 
kellett meglátnia köztük, ami, hogy sokat ne mondjunk, távol
ról sem nyilvánvaló. Pillanatnyilag elegendő annyit meg
jegyeznünk, hogy a koan „csattanója” mindig a zen élmény 
valamelyik aspektusa, amelyet sokszor éppen az fed el, hogy 
sokkal nyilvánvalóbb, mintsem gondolnánk. Másfelől a koan 
tárgya nem pusztán az Ürességre való eredeti ráébredés, ha
nem az is, ahogy ez a későbbiekben az életben és a gondol
kodásban megnyilvánul.

A koan rendszerét a zen Lin-csi (Rinzai) iskolája dolgozta 
ki, nem is minden ellenállás nélkül. A Szoto iskola túlságosan 
mesterkéltnek érezte. Míg a koan hívei ezt a technikát alkal
mazták a mindent elsöprő „kétség” (i csingFF) kiváltására, ame
lyet a szatori lényeges előfeltételének tartottak, a Szoto iskola 
úgy vélte, hogy ez nagyon könnyen a szatori hajszolásához 
vezethet, amivel éppen elűzhetjük azt, még rosszabb eset
ben pedig hamis szatorit élhetünk át. A Rinzai iskola követői 
azt vallják, hogy a szatori hevessége arányos az azt megelőző 
kétségérzés és sötétben való tapogatózás intenzitásául. A 
Szoto iskola szerint azonban ez az efféle szatori duális jelle
gére utal, amely így nem több mesterségesen kiprovokált 
érzelmi, reakciónál. A Szoto felfogása szerint tehát maga a 
dhjána motívum nélküli cselekvésben (vu-vei) áll, amikor 
„csak azért ülünk, hogy üljünk”, és „csak azért járunk, hogy 
járjunk”. A két iskolára ezért a kan-hua zen (az anekdotát

* Dzsen-tiatJen-mu, 2.
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követő zen), illetve mo-csai zen (csendesen megvilágosodó 
zen) elnevezés is használatos.

A Rinzai zen iskolát Eiszai (1141-1215) tien-tai szerzetes 
vezette be Japánban 1191-ben, amikor a császár támogatásával 
Kiotóban és Kamakurában kolostorokat alapított. A Szoto 
iskolát 1227-ben Dógen (1200-1253) rendkívüli géniusza 
hozta létre, aki megalapította a nagy Eiheidzsi kolostort, de 
visszautasította A császár kegyeit. Tudnunk kell, hogy a zen 
nem sokkal a Kamakura-korszak kezdete után jelent meg 
Japánban, amikor Joromito katonai diktátor és szamuráj har
cosai kiragadták a hatalmat az akkor már hanyatló nemesség 
kezéből. Ez a történelmi alkalom kínálta fel a szamuráj har
cosok osztályának a buddhizmus olyan válfaját, amely gyakor
latias és erőteljes jellegével, közvetlen és egyszerű szemléle
tével óriási vonzerőt gyakorolt rájuk. így keletkezett a busido 
néven ismert sajátos életmód, a harcosok Taója, amely lénye
gében nem más, mint a zen alkalmazása a harci művészetekre. 
A Buddha békeszerető tanítása és a harcművészetek össze
kapcsolódása mindig is rejtély volt a buddhizmus többi 
iskolája előtt. A megvilágosodás itt láthatólag tökéletesen 
elválik a moralitástól. Szembe kell azonban néznünk azzal 
a ténnyel, hogy a megvilágosodás buddhista élménye min
denfajta konvenciótól, így az erkölcsi konvenciótól való 
megszabadulást is jelent. Másfelől a buddhizmus nem lázad 
a konvenció ellen, és azokban a társadalmakban, ahol a 
harcosok kasztja a konvencionális struktúra szerves részét 
képezi, a harcos szerepe pedig elfogadott szükségszerűség, 
a buddhizmus lehetővé teszi számára, hogy ezt a szerepet 
mint buddhista töltse be. A békeszerető kereszténynek nem 
kisebb megütközéssel kellene gondolnia a középkori lovag
kultuszra.

A zen szerepe a japán kultúrában azonban semmiképpen 
sem korlátozódott a busidóra. Az emberi élet szinte minden 
aspektusába belejátszott- az építészettől kezdve a költészeten, 
festészeten, kertészeten, sporton, kézművességen keresztül 
egészen a kereskedelemig, de áthatotta a közönséges emberek 
hétköznapi gondolkodását és beszédmódját is. Mert a zen 
szellemét olyan zseniális szerzetesek, költők és festők tették 
teljes egészében hozzáférhetővé a köztudat számára, mint 
Dógen, Hakuin és Bankei, Riokan, Baso vagy Szessu.
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Különösen Dógen tett felmérhetetlen szolgálatot hazájá
nak, Hétköznapi nyelven írt hatalmas műve, a Sobogenzo („Az 
igaz tanítás szemének kincsestára”) a formális fegyelemtől a 
legmélyebb megértésig a buddhizmus minden aspektusát 
érinti. Az időről, változásról és relativitásról szóló tanítását 
olyan magával ragadó költői képekkel fejti ki, hogy csak saj
nálhatjuk, mindmáig senkiben sem volt elegendő türelem 
és tehetség, hogy valamelyik európai nyelvre átültesse. Ha- 
kuin (1685-1768), aki megújította a koan rendszerét, állító
lag nem kevesebb, mint nyolcvan zen tanítványt képzett ki. 
Bankéi (1622-1693) megtalálta a módját, hogy falusi föld
művesek széles közönsége előtt szinte elképzelhetetlen 
könnyedséggel és egyszerűséggel mutassa be a zent. A "Jelen
tős” emberek egyikében sem volt elegendő bátorság, hogy 
kövesse a példáját*

Eközben a zen tovább virágzott Kínában, jóval a Ming-di- 
nasztia (1368-1643) kezdetén túl is. A buddhizmus külön
böző iskolái közötti határvonalak azonban kezdtek elmosód
ni, a népszerű Tiszta Ország iskolája Amitábha nevét idéző 
„könnyű módszerével” kezdte magába olvasztani a koan gya
korlatát, míg végül teljesen el is nyelte. Néhány zen közösség 
mind a mai napig fennmaradt, ám amennyire tudom, hang
súlyaikban inkább vagy a Szoto, vagy a tibeti buddhizmus 
„okkult” gyakorlata felé közelítenek. Zen szemléletük mind
két esetben összefonódott az ember pszichikai anatómiájáról 
vallott bonyolult és vitatható tanításokkal, amelyek feltehető
leg a taoista alkímia eszméiből származnak.**

A kínai zen története felvet egy újabb rendkívül izgalmas 
problémát. Mind a Rinzai, minda Szoto iskola, ahogyan mai 
japán kolostorokban látjuk, óriási hangsúlyt fektet a zazen, az 
ülő meditáció naponta több órán keresztül folytatott gyakor

* Miután nem célom, hogy többet mutassak be a zen történetéből, mint 
amennyi elegendő hátteret nyújt a tanítás és a gyakorlat megértéséhez, nem 
térek ki a japán zen történetének kimerítő tárgyalására. Dógen, Hakuin és 
Bankéi munkásságával azonban még más összefüggésben is találkozni fo
gunk.

** Erre az összeolvadásra látunk példát a Tai I Csin Hua Cung Csiben, a 
Ming- vagy talán a Csing-dinasztia korából származó értekezésben, amely
ről lásd Wilhelm (1).



latára - nagy jelentőséget tulajdonítva a helyes testtartásnak és 
légzéstechnikának. A zen gyakorlata, függetlenül minden 
szándéktól és céltól, a zazen gyakorlását jelenti. Igaz, a Rinzai 
iskola kiegészíti ezt a szanzennel, a mester (rosi) időnkénti 
felkeresésével is, hogy kifejtsük elképzeléseinket a koanról. A 
Sen-hui Ho-csang I-csi azonban a következő beszélgetést jegyzi 
fel Sen-hui és egy bizonyos Cseng között:

A Mester azt kérdezte Cseng dhjána mestertől: - Milyen módszert 
kövessünk, hogy belelássunk saját természetünkbe?

- Először is keresztbe vetett lábbal ülve szorgalmasan kell gyakorol
nunk a szamádhit. Ha a szamádhit elértük, a segítségével fel kell 
ébresztenünk magunkban a pradzsnyát. A pradzsnyá révén azután 
beleláthatunk saját természetünkbe.

(Sen-hui) - A szamádhi gyakorlása vajon nem a tudat célzatos 
cselekvése?

(Cseng) - De igen.
(Sen-hui) - Akkor a tudat e célzatos cselekvése a korlátozott 

tudatosság cselekvése, hogyan vezethet hát saját természetünk meglá
tásához?

(Cseng) - Hogy saját természetünkbe lássunk, a szamádhit kell 
gyakorolnunk. Hogyan is lehetne másképpen?

(Sen-hui) - A szamádhi minden gyakorlása alapvetően téves 
felfogás. Hogyan juthatnánk a szamádhihoz a szamádhi gyakorlása 
révén? [1: 111]

Már említettük Ma-cu esetét Huai-dzsanggal, aki az ülő me
ditációt a csempe tükörré csiszolásához hasonlította. Huai- 
dzsang egy másik alkalommal ezt mondta:

Aki az ülő meditációt (zazen) gyakorolja, ülő Buddhává igyekszik 
válni. Amikor a zazent gyakorlod, [tudnod kell, hogy] a zen nem 
ülés és nem fekvés. Ha ülő Buddhává igyekszel válni, [tudnod kell, 
hogy] Buddha nem rögzített forma. Mivel a dharmának nincs 
[rögzített] helye, nem lehet választás tárgya. Ha ülő Buddhává 
[igyekszel] lenni, éppen hogy elpusztítod Buddhát. Ha ragaszkodsz 
az ülő testhelyzethez, nem jutsz el a [zen] princípiumához. *GG
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* Ku-cun-hszü Jü-lu 1:1,2. o.
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Következetesen ezt tanítja minden Tang-kori mester Hui- 
nengtől Lin-csiig. Tanításaikban sehol sem találtam egyetlen 
utasítást vagy ajánlást sem arra a fajta zazenre, amely ma a zen 
szerzetesek fő tevékenységét jelenti.* Éppen ellenkezőleg, ezt 
a gyakorlatot időről időre negatív összefüggésben említik, 
mint a fenti két idézetben is.

Feltehetnénk, hogy a zazen annyira hozzátartozott a zen 
szerzetesek mindennapi életéhez, hogy forrásaink már nem 
is fáradtak az említésével, mert tanításaik kizárólag a haladó 
tanítványokhoz szóltak, akik már régen túlléptek a zazen 
gyakorlásán. Ez azonban nehezen egyeztethető össze a nagy
számú egyházi vagy laikus hallgatóságra tett utalásokkal, hi
szen elég fantasztikus elképzelés, hogy Kína hemzsegett volna 
a képzett jógiktól. A beszélgetések sokszor azzal a rövid és 
mintegy mellékesen elejtett megjegyzéssel kezdődnek, hogy 
ezek a tanítások a buddhista erényekben képzett hallgatóság
hoz szólnak. Ám ez feltehetőleg csupán az érett, a szokásos 
társadalmi és erkölcsi konvenciókat alaposan ismerő embere
ket jelentette, akik esetében nem állt fenn a veszély, hogy a 
buddhizmust ürügyként használják a hétköznapi normák el
leni lázadásra.

Másfelől feltételezhetnénk, hogy a zazen bírálata pusztán 
arra vonatkozott, aki célzatosan gyakorolta a zazent, a „Budd- 
ha-lét elérésére” törekedett, nem „csak azért ült, hogy üljön”. Ez 
jól egybevág a Szoto iskola érveivel, amelyek alapján el
utasította a Rinzai és a koan „nagy kételkedés"-kultuszát. Jólle
het ebben a vonatkozásban a Szoto nem egészen méltányos a 
Rinzai iskolával szemben, ez nyilvánvalóan kézenfekvő in
terpretációja lenne a korai mesterek tanításának. Számos uta
lást ismerünk azonban arra, hogy a hosszadalmas ülés nem 
sokkal jobb a halálnál. Természetesen az ülésnek — akárcsak 
az állásnak, járásnak vagy fekvésnek- is megvan a maga helye,

* Igaz, hogy a Co-csan I (Útmutatások a zazenhez) címen ismert szöveg 
megtalálható a Po-csang Csing-kueiben - a Po-csangnak (720-814) tulaj
donított zen szabályzatokban - és hogy maguk a szabályzatok is előírják a 
meditáció idejét. Nem találjuk azonban ennek a műnek 1265 (Suzuki), de 
lehet, hogy 1338 (Dumoulin) előtti kiadását. A meglevő változat a tibeti 
lámaizmussal rokon singon szekta hatását mutatja, és a VIII. században jutott 
el Kínába.
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ám aki azt képzelni, hogy az ülés valami speciális erényt 
testesít meg, a „formához kötődik”. Ezért mondja Hui-neng 
a Tan-Kingben: 

Az élő, ha csak ül, de le nem fekszik;
A halott, ha fekszik, de nem ül!
Végül is piszkos csontváz csak mind a kettő. [8]HH

Még Japánban is találkozni alkalmanként olyan zen gyakor
lattal, amely nem a zazenre fektet különleges hangsúlyt, ha
nem az ember megszokott munkáját tekinti a meditáció esz
közének. Minden bizonnyal így volt ez Bankei* esetében, és 
ebben az elvben leli magyarázatát számos foglalatosság, pél
dául a „teaszertartás”, a fuvolázás, az ecsettel rajzolás, az íjá
szat, a vívás vagy a dzsiu-dzsicu zen gyakorlatként való köz
keletű alkalmazása. Akkor talán a zazen túlzott erőltetése 
szerves következménye a zen kolostorok „fiúnevelő intézetté” 
való átalakulásának. Talán ha hosszú órákon át némán ülnek 
a nádpálcás felügyelők árgus szemei előtt, biztos módszer, 
hogy visszatartsák őket a csínytevéstöl.

Akármennyire túlzásba vitték is a zazent a Távol-Keleten, 
valószínűleg az európai és amerikai ember megviselt idegeire, 
meghajszolt testére is a legjobb hatással volna, ha „ülne, csak 
azért, hogy üljön” — feltéve, ha nem abban a meggyőződésben 
teszi, hogy ezáltal Buddha válhat belőle.

* Lásd Suzuki (10), 176-180. o.
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ELSŐ FEJEZET

„ÜRES ÉS CSODÁLATOS”

A LEGRÉGIBB zen költemény e sorokkal kezdődik:

A tökéletes Út (Tao) nehézségek nélkül való,
Csak épp nem keres, nem is válogat.

Ha semmit nem kedvelsz s nem is kerülsz már,
Akkor értesz mindent világosan.
Hajszálnyi különbség 
Ég és Föld válik tőle mégis el!
Ha a tiszta igazságra vágysz,
Ne gondolj jóval-rosszal!
Jó és rossz harca valójában 
Csak a tudat csúf nyavalyája.*A

Persze nem az a cél, hogy erőnek erejével hallgattassuk el 
érzelmeinket és hódoljunk a jótékony közönynek. Hanem 
hogy felülemelkedjünk a közkeletű illúzión, amely a kelleme
set és jót elválaszthatónak véli a fájdalmastól vagy a rossztól. 
A taoizmus egyik alapelve, hogy

Ha elismeri mind, hogy szép a szép, 
már megjelent a csúf;
Ha elismeri mind, hogy jó a jó, 
már ott is a gonosz.
Lét és nem-lét együtt keletkezik;
Nehéz és könnyű együtt emelkedik;

Hosszú és rövid egymással szemben áll;
Magas és mély egymásra épül;...
Előbb és utóbb egymást követi.**

* Szeng-can, Hszin-hszin Ming.
** Tao Te King, 2.



Aki ezt érti, megérti azt is, hogy ugyanúgy nem létezik jó rossz 
nélkül, mint fönt lent nélkül, ha pedig örökösen a jó ideálját 
kergetjük, úgy járunk, mint aki próbálván megszabadulni a 
bal oldaltól, mindig jobbra fordul. Kénytelenek leszünk kör
ben járni.* Az egésznek olyan egyszerű a logikája, hogy az 
ember már-már túlzott egyszerűsítésre gyanakszik. Annál is 
inkább, mivel ez. a felismerés sérti az emberi gondolkodás 
legkedvesebb illúzióját, mely szerint idővel minden egyre 
jobbá tehető. Általános vélekedés, hogy e nélkül minden 
értelem és cél hiányozna az ember életéből. Az az érzésünk, 
hogy a folyamatos haladásnak nincs más alternatívája, csak a 
puszta létezés, a statikus, halott, sivár és örömtelen vegetálás, 
amitől akár öngyilkosok is lehetnénk. Már a „nincs más alter
natíva” fordulat is jelzi, hogy gondolkodásunk milyen erősen 
kötődik a dualizmus sémájához, milyen nehéz gondolkodá
sunkat függetleníteni a jó és a rossz szélsőségeitől vagy azok 
valamilyen zavaros elegyétől.

A zen azonban megszabadulást kínál ettől a sémától. Le- 
hangolónak tűnő kiindulópontja az, hogy megértjük: abszurd 
dolog a választás, akárcsak az a hit, hogy ha mindig a ,jót” 
választjuk, egész életünket jobbá tehetjük. Legelőször is meg 
kell éreznünk a relativitás „ízét”, és meg kell értenünk, hogy 
az;élet nem olyasvalami, amit meg kell ragadni, amiből ki kell 
nyerni valamit - mintha kívülről közelítenénk hozzá,- akár egy 
tortához vagy söröshordóhoz. Minden siker egyúttal bukás is
- hiszen minél több sikert érünk el, annál nagyobb szük
ségünk van újabbakra. Enni annyit jelent, mint kitartani a 
következő megéhezésig.

A számottevő jobbítás illúziója a kontraszt pillanataiban lép 
fel, mint amikor a kemény fekhelyen egyik oldalunkról a 
másikra fordulunk. A második testhelyzet mindaddig "jobb”, 
amíg fennáll a kontraszt, ám rövid idő elteltével pontosan úgy 
fogjuk érezni magunkat, mint korábban. Az embernek tehát 
kényelmesebb ágyra van szüksége, akkor egy darabig nyugod
tan alszik. A probléma megoldása azonban különös űrt nagy 
maga után, amelyet hamarosan betölt egy újabb, addig észre
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* Akármilyen hihetetlen, San Franciscóban valóban él olyan politikus, 
aki annyira gyűlöli a politikai baloldalt, hogy kocsijával nem is hajlandó balra 
fordulni.



sem vett, ára most már elviselhetetlen ellentét, amely éppen 
olyan sürgető és kínzó, mint a kemény fekhely. Ez az űr pedig 
azért keletkezik, mert a kényelem érzete csak a kényelmetlen
séghez képest áll fenn, ahogy a kép is csak akkor látható, ha 
kontrasztban van a háttérrel. Jó és rossz, kellemes és fájdalmas 
annyira elválaszthatatlanok, különbözőségükben is annyira 
azonosak, hogy

a jó az álnok, az álnok a jó, 

vagy, ahogy a Zenrin Kusu egyik költeménye mondja:*

A bajjal jó szerencse ér;
Egyezéssel ellenkezés.B

Ugyanezt fejezi ki, talán még erőteljesebben, a következő 
vers:

Alkonyatkor a hajnalt hirdeti
A kakas - éjfelkor a fénylő napot.c

A zen ezért nem állítja, hogy fölösleges ennünk, ha éhesek 
vagyunk, akár éhezhetünk is, és nem tiltja meg, hogy vakaróz
zunk, ha viszket valahol. A jó hajszolásából fakadó csalódás- 
nak nem szükségszerű alternatívája a rossz stagnálás. Az em
ber élete olyan, mint „bolháé a forró tepsiben”. Egyik alter
natíva sem Kínál megoldást, ha felpattan, vissza kell esnie, ha 
visszaesik, fel kell pattannia. A választás abszurd, nincs mi 
között választani.

A dualista gondolkodás szerint tehát a zen nézőpontja 
fatalista, tagadja a szabad választás lehetőségét. Amikor Mu- 
csoutól azt kérdezték: - Mindennap öltözködünk, táplálko
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* A Zenrin Kusu mintegy ötezer kétsoros verset tartalmazó antológia, 
amelyet Tojo Eicso (1429-1504) állított össze. Célja az volt, hogy olyan 
verses forrást adjon a zen tanítványok kezébe, amelyből kifejező kétsorost 
választhatnak egy-egy újonnan megfejtett koan témájához. Sok mester ilyen 
verset vár el, mihelyt megszületett a megfelelő válasz a koanra. A kétsorosok 
kínai források széles köréből - buddhista, taoista, klasszikus irodalomból, 
népköltészetből stb. származnak.



zunk, hogyan kerülhetjük el, hogy ruhát kelljen öltenünk és 
élelmet vennünk magunkhoz? így felelt: - Öltözködünk, 
táplálkozunk. - Nem értem - folytatta a szerzetes. - Ha nem 
érted, vedd fel a ruhád, és fogyaszd el az elemózsiád.*15 

Egy másik mester, amikor arról kérdezték, hová rejtőzzünk 
a hőség elöl, egy sem nem hideg, sem nem meleg helyre 
vezette a kérdezőt. Amikor az magyarázatot várt, ezt mondta:
- Nyáron izzadunk, télen didergünk. - Vagy ahogy a vers 
fogalmaz:

Hidegben a pattogó láng köré telepszünk;
Hőségben patakpartra a bambuszligetben.**E

Ebből a nézőpontból pedig

Ragyogó nap süt ránk a zivatarban;
Hűs vizet hörpintünk a tűz ölén*

Ez azonban nem a fatalizmus álláspontja. Nem egyszerű 
beletörődés abba, hogy hőségben elkerülhetetlenül izzad
nunk, hidegben dideregnünk, ha éhesek vagyunk, táplál
koznunk, ha álmosak, aludnunk kell. Megadás a sorsnak csak 
akkor lehetséges, ha van valaki, aki megadja magát, aki a 
körülmények tehetetlen bábja. A zen azonban nem ilyennek 
ismeri az embert. A szubjektum és objektum, a megismerő és 
megismert kettősségét ugyanúgy relatívnak, kölcsönösnek, 
szétválaszthatatlannak fogja fel, mint minden mást. Nem azért, 
izzadunk, mert hőség van - az izzadás maga a hőség. Éppen, 
annyira a szemtől ragyog a nap, mint amennyire a naptól lát 
fényt a szem. Ez a nézőpont azért szokatlan, mert bevett 
konvencióink szerint a hőség az eredendő ok, a test izzadása. 
csak okozat Fordítva fogalmazni éppoly riasztó, mintha sajtos 
kenyér helyett kenyeres sajtot mondanánk. Ezért mondja a 
Zenrin Kusu egyik verse:

Nem a naptól várja hevét a tűz,
Sem a holdtól hűvösségét a szél.
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* Mo-csou Lu, Ku-cun-hszü Jü-lu, 2:6.
** Zenrin Kusu, 2.
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A hétköznapi felfogás e látszólag talán logikátlan, de legalábbis 
szokatlan megfordítását jól megvilágítja a „hold a vízben” 
kedvelt zen képe. A „hold a vízben” jelenség közkeletű hason
lat az emberi tapasztalásra, amelyben a víz a szubjektumnak, 
a hold az objektumnak telel meg. Víz híján ugyanúgy nincs 
hold a vízben, ahogy hold nélkül sincs. Mihelyt azonban 
feljön a hold, a víz késlekedés nélkül befogadja a képét, és elég 
egyetlen csepp kiömlő víz, hogy a hold tükörképe késedelem 
nélkül rávetüljön. Hiszen sem a holdnak nem szándéka, hogy 
kivetítse tükörképét, sem a víznek, hogy azt befogadja. A 
jelenség okozója legalább annyira a víz, mint a hold. Ahogy, a 
víz megmutatja a hold fényességét, úgy tanúsítja a hold a víz 
tisztaságát A Zenrin Kusu egy másik verse így ír:

Fákban ölt testi alakot a szél;
Hullámokban a hold energiája.G

Kevésbé költőien kifejezve: az emberi tapasztalást legalább 
annyira a tudat természete és érzékeink struktúrája határozza 
meg, mint az értelmünk által felfogott külső tárgyak. Az 
ember azért érzi magát a tapasztalat passzív áldozatának, mert 
elkülöníti „magát” saját tudatától, azt gondolja, hogy a tudat
test természetét akarata ellenére „kényszerítették rá”. Nem ő 
akart megszületni, nem ő „kérte” azt az érzékeny szervezetet, 
amelyet örökösen frusztrál az öröm és fájdalom váltakozása. 
A zen azonban rákérdez, „kihez” is tartozik ez a tudat, „ki” az, 
aki nem akart megszületni, mielőtt apjától és anyjától meg
fogant volna. Ebből kitűnik, hogy a szubjektív elszigeteltség 
élménye, mely szerint tudatunkat „kaptuk”, és élményeink 
„megtörténnek” velünk - illúzió, amely egy szemantikai té
vedésből, a hibás gondolat hipnotikus sulykolásából adódik. 
Hiszen a tapasztalataimat strukturáló tudat-testtől elválasztva 
„én magam” nem létezem. Hasonlóan nevetséges arról be
szélni, hogy a tudat-test passzív, szándéktalan módon bizo
nyos struktúrát „kapott”. Ő maga a struktúra, a tudat-test a 
struktúra kialakulása előtt nem is létezett.

A probléma valójában az, hogy gondolkodásunk képes 
megalkotni maguktól a dolgoktól független szimbólumokat 
is, Jó példa erre az, ahogy megteremjük önmagunk önma
gunktól független eszméjét. Miután az eszme annyival kön
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nyebben felfogható, mint a valóság, a szimbólum annyival 
állandóbb, mint a tény, megtanuljuk azonosítani önmagunkat 
önmagunkra vonatkozó eszméinkkel. Innen ered az „én” 
szubjektív érzete, az önmagába zárt szubjektumé, aki „tudat
tal” rendelkezik, és akivel akaratlanul történnek az élmények. 
A zen a konkrét különleges hangsúlyozásával arra mutat rá, 
hogy becses „énünk” pusztán eszme, amely kellőképpen hasz
nos és legitim, ha annak tekintjük, ami - ám igazi termé
szetünkkel azonosítani katasztrófa volna. Egyfajta természet- 
ellenes zavar, elfogódottság keletkezik, amikor felismerjük a 
konfliktust önmagunk eszméje és önmagunk közveden, 
konkrét élménye között.

Ha többé nem azonosítjuk magunkat önmagunk eszméjé
vel, a szubjektum és objektum, megismerő és megismert 
viszonya hirtelen gyökeres változáson megy keresztül. Valódi, 
kölcsönös kapcsolattá válik, amelyben éppen annyira a szub
jektum hozza létre az objektumot, mint fordítva. A megis
merő nem érzi többé függetlennek magát a megismerendőtől, 
a tapasztaló nem érzi, hogy kívül áll a tapasztalaton. Követ
kezésképpen az egész gondolat, hogy az életből „ki kell 
hozni”, a tapasztalatból „hasznosítani” kell valamit, abszurddá 
válik. Másképpen fogalmazva: tudatára ébredünk, hogy a 
konkrét valóságban énünk nem más, mint a dolgok összessé
ge, amelyeknek tudatában vagyunk. Ezt fejti ki a Hua-ien 
(Kegon) tanítása a si si vu ai (japánul dzsi dzsi mu ge) drágakő- 
szövevényéről, melynek minden egyes kövében visszatük
röződik az összes többi.

 A szubjektív magunkba zártság érzése azon is múlik, hogy 
képtelenek vagyunk meglátni a szándékos és szándéktalan 
események viszonylagosságát. Ezt pedig könnyedén felismer
hetjük, ha megfigyeljük saját lélegzésünket. Csupán apró 
szemléletbeli különbség, hogy „én lélegzem-e”, vagy „engem 
lélegeztet” valami. Cselekedeteinket szándékosnak érezzük, 
ha elhatározás előzi meg őket, és szándéktalannak, ha nem. 
Amennyiben azonban maga az elhatározás is szándékos volna, 
minden elhatározást újabb, az elhatározásra vonatkozó el
határozásnak kellene megelőznie - ez a végtelen regresszus 
azonban szerencsére nem áll elő. Különös módon, ha el 
kellene határoznunk elhatározásunkat, nem lennénk szaba
dok elhatározásainkban. Azért határozhatunk szabadon, mert



az elhatározás csak úgy „megtörténik” velünk. Egyszerűen 
elhatározunk valamit, anélkül hogy a leghalványabb elképze
lésünk lenne, hogyan. Valójában nem szándékosan és nem is 
szándéktalanul. Ha „megérezzük” ennek relativitását, egész 
tapasztalásunk ismét alapvető átalakuláson megy keresztül, 
ami kétféleképpen is leírható. Érezhetem azt is, hogy én 
határozok el mindent, ami történik, és azt is, hogy minden 
spontán, beleértve elhatározásaimat is. Hiszen az elhatározá- 
som - legszabadabb cselekedetem - éppen úgy megtörténik 
velem, mint testemben a csuklás vagy azon kívül a madárfütty.

Érzékletes leírást adott erről a látásmódról egy modern zen 
mester, a néhai Sokei-an Sasaki:

Egy nap kitöröltem agyamból minden gondolatot. Lemondtam min
den vágyamról. Elhagytam minden szót, minden gondolatot: csöndbe 
kerültem. Különös érzés volt- mintha valamibe belevonódnék, mint
ha egy ismeretlen hatalommal érintkeznék... aztán pszt! Beléptem. 
Testem fizikai határai feloldódtak. Természetesen volt bőröm, mégis 
éreztem: a világegyetem középpontjában állok. Beszéltem, ám sza
vaim elvesztették jelentésüket. Láttam, emberek jönnek felém, de 
mindegyikük ugyanaz az ember volt: én magám! Soha nem ismertem 
ezt a világot Eddig azt hittem, teremtettek, most meg kellett változtat
nom a véleményem: nem teremtettek; én magam voltam a világ
egyetem; Sasaki mint egyén nem is létezett.*

Ha tehát megszabadulok az „én” és „az én élményem" szub
jektív szétválasztásától - belátva, hogy önmagam eszméje nem 
azonos önmagammal felfedezem a valóságos viszonyt ön
magam és a „külvilág” között. Egyik oldalon az egyén, mási
kon a világ egyszerűen a „közöttük” húzódó konkrét valóság 
absztrakt határai, ahogy egy konkrét érme két oldalát is abszt
rakt euklideszi síkok határolják, Hasonlóképpen minden „el
választhatatlan ellentét” - élet és halál, jó és rossz, öröm és 
fájdalom, nyereség és veszteség - valójában az a „köztes tar
tomány", amelyre nincsenek szavaink.

Az embert önmaga eszméjével való azonosulása az állandó
ság talmi csillogásával ajándékozza meg. Hiszen ez az eszme
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viszonylag rögzített, amennyiben a múlt féltve őrzött, gon
dosan válogatott és kimerevített emlékein alapul. A társadalmi 
konvenció csak fokozza az eszme rögzítettségét, a szimbólu
mok használhatósága ugyanis azon múlik, hogy mennyire 
stabilak, A konvenció tehát arra ösztönzi az embert, hogy 
önmaga eszméjét hasonlóan absztrakt, szimbolikus szerepek
hez és sztereotípiákhoz társítsa, mert ezek segítik megfor
málni önmaga határozott és befogadható eszméjét. Ám ameny- 
nyire rögzített eszmét alakít ki magáról, annyira látja úgy, hogy 
az élet „elfolyik” mellette - ahogy öregszik, egyre gyorsabban, 
hiszen az eszme egyre merevebb lesz, egyre inkább csak 
emlékekre támaszkodik. Minél jobban igyekszik megfogni,, 
annál inkább mozgásban lévő folyamatnak érzi a világot.

Egy alkalommal Ma-cu és Po-csang együtt sétáltak, és 
látták, hogy egy csapat vadliba húz el a fejük felett.

- Mik azok? - kérdezte Ma-cu.
- Vadlibák - felelte Po-csang.
- Hová igyekeznek? - érdeklődött Ma-cu.
Po-csang így felelt: - Már el is szálltak.
Ma-cu hirtelen megragadta Po-csang orrát, és úgy megcsa

varta, hogy Po-csang fájdalmában felkiáltott.
- Már hogyan szólhattak volna el? - förmedt rá.
Po-csang ebben a pillanatban megvilágosodott.*
Az idő és a mozgás viszonylagossága Dógen Sobogenzójának 

is egyik fő témája. így ír:

Ha a partot nézzük, miközben a vitorláson hajózunk, az az érzésünk 
támad: a part mozog. Ám ha közelebb tekintünk a hajónkhoz, látjuk, 
hogy valójában a hajó halad. Ha összezárniuk a testet és a tudatot, 
úgy figyeljük a világegyetemet, sokszor az a tévhitünk támad: a 
tudatunk az, ami állandó. A zen gyakorlásával azonban megtérünk 
önmagunkhoz, belátjuk tévedésünket.
A tűzifa elhamvad, többé nem lesz belőle tűzifa. Ne higgyük azonban, 
hogy ami hamu lett, korábban tűzifa volt. Meg lem értenünk: a 
buddhizmus tanítása szerint a tűzifa megmarad tűzifa állapotában... 
Vannak korábbi és későbbi fázisai, ám azok világosan elválnak. 
Ugyanígy van az élettel-halállal is. Ezért mondja a buddhizmus, hogy 
a Meg-nem-született azonos a Meg-nem-halóval. Az élet egy időbeli
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helyzet. A halál is egy időbeli helyzet. Mint a tél és a tavasz. A 
buddhizmusban pedig nem gondoljuk, hogy a télből lesz a tavasz, és 
a tavaszból lesz a nyár.*

Dógen itt egy olyan időtlen állapot különleges élményét 
igyekszik kifejezni, amikor az ember nem szegül szembe az 
események folyásával, az egymást követő pillanatok sajátos 
nyugalmával és belső teljességével, tudata úgyszólván együtt 
halad velük, nem kísért meg feltartóztatni őket. Hasonló 
gondolatot fejezett ki Ma-cu is:

Az egyik szútra mondja: „ Csupán az elemek csoportja állt össze ebben 
a testben." Ahol megjelenik, csupán az elemek jelennek meg. Ahol 
megszűnik, csupán az elemek szűnnek meg. Ám ha ezek az elemek 
megjelennek, ne mondd, hogy „Én keletkezem", ha megszűnnek, ne 
mondd, hogy „Én szűnök meg". Ugyanígy előbbi gondolataink, 
későbbi gondolataink és közbenső gondolataink (vagy tapasz
talataink): egymás után következnek, ám nem kapcsolódnak össze. 
Mindegyik abszolút nyugalomban van.**H

A buddhizmus az idő folyását gyakran hasonlítja a hullámok 
látszólagos mozgásához. Noha a víz valójában csak föl-le mozog, 
ezáltal olyan illúzió keletkezik, mintha egy „darabja” végigfutna 
a felszínen. Ugyanilyen illúzió az állandó „én”, amely az egymást 
követő tapasztalatokon végigvonul és összekapcsolja őket: így 
lesz az ifjúból felnőtt, ősz öregember, majd végül halott 

Ily módon a jó hajszolásával függ össze a jövő kergetése, az 
az illúzió, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha a szim
bolikus én „ígéretes jövő” előtt áll. A jó felé való haladást ezért 
az élet meghosszabbításával mérjük, megfeledkezve arról, 
hogy semmi sem viszonylagosabb, mint az idő érzékelése. Egy 
zen költemény szerint:

A hajnal diafénye csak egy órát ragyog,
Mégis felér az óriásfenyővel,
Mely ezer évig ált.

„ÜRES ÉS CSODÁLATOS” 133

* Sobogenzo, 1. füzet. A fordításért Sabro Hasegawa professzor kollé
gámnak tartozom köszönettel.

** Ku-cun-hszü Jü-lu, 1:2:4.



134 A ZEN ELVEI ÉS GYAKORLATA

A kérész minden bizonnyal normális élettartamnak érzi né
hány napos életét. Akárcsak a teknős a maga több száz évig 
tartó életét. Nem olyan régen az ember várható átlagos élet
tartama negyvenöt év körül volt. Ma hatvanöt-hetven év, 
szubjektive azonban az évek gyorsabban telnek, és amikor 
elérkezik a halál, az mindig túl korai. Ahogy Dógen mondta:

Ha virág hull le, még fáj elveszteni;
Ha gyom terem, még fáj, hogy nőni látod.

Ez tökéletesen természetes és emberi, az idő semmiféle hú- 
zása-halasztása nem segít rajta.

Éppen ellenkezőleg, ha az értéket és sikert az idővel mérjük, 
ha makacsul követeljük az ígéretesjövő zálogát, lehetetlen lesz 
szabadon élnünk akár most, akár az „ígéretes jövőben”, ha 
netalán beköszöntene. Mert soha nincs más, csak a jelen, aki 
nem tud a jelenben élni, az sehol sem tud élni. A Sobogenzo 
szerint:

A hal úszik, egyre csak úszik, soha nem ér a víz végére. A madár száll, 
egyre csak száll, soha nem jut az ég szélére. A legrégibb időktől kezdve 
egyetlen hal sem úszott ki a vízből, egyetlen madár sem szállt le az 
égről. Mégis, ha a halnak csak kevés víz kell, keveset használ, ha pedig 
sok, akkor sokat. Orra hegyével ezért mindig érinti [a tér] határát. A 
madár, ha áthágja ezt a határt, elpusztul, ahogy elpusztul a hal is. A 
hal a vízből, a madár a levegőből teremti az életét. Ezt az életet a hal 
és a madár teremti. Ugyanakkor a madár és a hal is ebből az életből 
keletkezett. A hal, a víz és az élet kölcsönösen egymást teremtik. 
Mégis, ha a madár, mielőtt szállni próbálna, fel akarná mérni az eget, 
ha a hal, mielőtt úszna, át akarná tekinteni a víztömeget, soha nem 
találná helyét az égen és a vízben *

Ez a filozófia nem azt mondja, hogy nem kell megnéznünk, 
hová tartunk - hanem, hogy ne legyen annyival fontosabb, 
valahová menni, mint valahol lenni, hogy végül már elindulni 
sem érdemes.

Zen életünk tehát akkor kezdődik, amikor kiábrándultunk 
amúgy sem létező célok - a rossztól mentes jó, az én puszta

* Sobogenzo, 1. fiizet, Sabro Hasegawa olvasta a szerzőnek.



eszméje, a soha el nem jövő holnap - hajszolásából. Mindez 
csupán valóságot mímelő szimbólumok csalóka játéka, ezeket 
követni olyan, mintha belesétálnánk a falba, amelyre egy 
ügyes festő a perspektíva szabályai szerint átjárót festett. Rövi
den tehát a zen ott kezdődik, ahol már nincs mit keresni, nincs 
elérendő nyereség. A zen a leghatározottabban nem tekin
tendő az önmegvalósítás módszerének, a Buddhává válás 
útjának. Lin-csi szavaival: - Aki keresi Buddhát, elveszti 
Buddhát.

Hiszen az önmegvalósítás eszméje, valamivé válni, valamit 
elnyerni csupán önmagunk absztrakt képére vonatkozik. 
Ha ezeket követjük, egyre több valóságot tulajdonítunk 
ennek a képnek. Másfelől valódi, nem-fogalmi énünk már 
maga a Buddha, nincs szükség rá, hogy továbbfejlesszük. 
Az idő haladtával nőhet is, ám az ember nem rója [fel a 
tojásnak, hogy nem csirke, és nem marasztaljuk el a mala
cot, mert nincs hosszú zsiráfnyaka. A Zenrin egyik verse 
szerint:

Tavaszi táj, nincs benne se magas, se alacsony;
Virágzó ágak - egyik hosszú, másik rövid.I

Egy szerzetes a buddhizmus értelméről faggatta Cui-veit, aki 
így felelt: - Majd megmondom, ha nincs itt senki. - Egy idő 
múlva a szerzetes újra odajött hozzá: - Nincs itt senki. Kérlek, 
beszélj! - Cui-vei a kerten át kivezette a bambuszligetbe, de 
nem szólt semmit. A szerzetes még most sem értett semmit, 
így Cui-vei végül megszólalt: - Ez a bambusz hosszú, az ott 
pedig rövid!*

Vagy egy másik Zenrin-versben:

Ami hosszú, az Buddha hosszú teste;
Ami rövid, az Buddha rövid teste.J

A zenből tehát nem nyerhetünk mást, mint amit úgy nevez
nek: vu-si (japánul budzsi), „semmi különös”. Mert ahogy 
Buddha mondta a Vadzsracseddikában:
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A legkisebb dolgot sem nyertem a felülmúlhatatlan, tökéletes megvilá
gosodásból, éppen ezért mondjuk „felülmúlhatatlan, tökéletes megvi
lágosodásnak . [22]

A vu-si kifejezés magában foglalja a teljesen természetes, ke
resetlen, „buzgólkodástól” vagy „igyekezettől” mentes jelen
tését is. A szatori élményére utal az alábbi régi kínai vers is:

Lu-hegy szitáló ködben, megáradt Cse-folyó,
Míg nem láttam, nem nyughattam a vágytól!
Elmentem, visszajöttem... Semmi különös:

Lu-hegy szitáló ködben, megáradt Cse-folyó.

Csing-jüan híres mondása szerint:

Mielőtt harminc évig tanulmányoztam a zent, a hegyet hegynek, a 
vizet víznek láttam. Ahogy bensőbb tudásra tettem szert, elfutottam 
oda, hogy lássam: a hegy nem hegy, a víz nem víz. Most, hogy 
elérkeztem a lényeghez, megnyugodtam. A hegyet megint hegynek, a 
vizet megint víznek látom.**

A zen nehézsége természetesen abban áll, hogy figyelmünket 
az absztraktról a konkrétra, a szimbolikus énről valódi termé
szetünkre irányítsuk. Amíg csak beszélünk róla, csakforgatjuk 
fejünkben a „szimbólum” és „valóság” fogalmait, hajtogatjuk, 
hogy „nem vagyok azonos önmagam eszméjével” - ez is merő 
absztrakció. A zen megalkotta a „közvetlen rámutatás” mód
szerét (upája), amely segít kilépni az ördögi körből, erőnek 
erejével a valóságosra irányítani a figyelmünket. Amikor va
lamilyen nehéz könyvet olvasunk, nem segít, ha azt gon
doljuk: „Koncentrálnom kellene” - ezáltal a könyv tartalma 
helyett csak a koncentrációra gondolnánk Ugyanígy a zen 
tanulásában és gyakorlásában sem segít, ha a zenről gondolko
zunk. Aki megreked a zenre vonatkozó szavak és gondolatok 
között, ahogy a régi mesterek mondták csak „bűzlik a zentől”.

Ezért aztán a mesterek a lehető legkevesebbet beszélnek a 
zenről, inkább ránk zúdítják annak konkrét valóságát Ez a 
valóság természetes, nem-verbális világunk „épp-ilyensége”
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(tathatá). Ha olyannak látjuk, amilyen, nincs benne semmi jó 
és semmi rossz, eredendően semmi sem hosszú vagy rövid, 
szubjektív vagy objektív. Nincs szimbolikus én, tehát el sem 
kell felejtenünk, nincs szükség a konkrét valóság eszméjére, 
tehát észben sem kell tartanunk.

Egy szerzetes megkérdezte Csao-csoutól: -Miért jött nyugatról 
az első pátriárka? (Ez a formális kérdés valójában Bódhidharma 
tanításának lényegére, vagyis magára a zenre vonatkozik.)

Csao-csou így válaszolt: - A ciprusfa a kertben.
- Tehát egy objektív létezővel akarod demonstrálni? - kér

dezte a szerzetes.
- Nem! - vágta rá a mester.
- Akkor hát miért jött nyugatról az első pátriárka?
- A ciprusfa a kertben!*
Figyeljük meg, Csao-csou hogyan zökkenti ki a szerzetest 

a válasz fogalmi megragadásából. Amikor Tung-sant kérdez
ték: - Mi a Buddha? - válasza így hangzott: - Három font len! 
-Jüan-vu ezt így kommentálta:

Arra kérdésre: „Mi a Buddha?”, különböző mesterek különböző
képpen válaszoltak... A minden további spekuláció útját elvágó irra
cionalitást illetően azonban egyikük sem tett túl Tung-san válaszán: 
„három font (csin) len”. Van, aki úgy véli, Tung-san éppen lent mért, 
amikor feltették neki a kérdést... Mások szerint miután a kérdező nem 
volt tudatában annak, hogy ő maga Buddha, Timg-san ezen a 
közvetett módon válaszolt neki. Az ilyen mind, mint a halott, képtelen 

felfogni az élő igazságot. Megint mások magát a „három font lent" 
tekintik Buddhának. Milyen vad és fantasztikus megjegyzések!**

A mesterek rendíthetetlenül elvetnek mindenféle elmélke
dést és spekulációt az efféle kérdésekről. A „közvetlen rámu- 
tatás” teljes egészében célt tévesztene, ha bármilyen fogalmi 
magyarázatot igényelne vagy arra ösztönözne.

Fa-jen azt tudakolta Hszüan-cu szerzetestől, miért nem 
kérdezte öt soha a zenről. A szerzetes elmagyarázta, hogy egy 
másik mester segítségével már mindent megértett. Fa-jen 
tovább faggatta, mire Hszüan-cu elmesélte, hogy arra a kér-

* Csao-csou Lu, Ku-cun-hszil Jü-lu, 3: 13.
** Pi-jen Csi, 12, Suzuki (1), 2. kötet, 71-72. o.
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désre: - Mi a Buddha? tanítója azzal felelt: - Ping-ting 
Tung-cu tüzért jön!

- Jó válasz! - mondta Fa-jen. - Biztos vagyok benne, hogy 
nem értetted.

- Ping-ting - magyarázott a szerzetes - a tűz istene. Ha 6 
tüzet kér, olyan, mint amikor én keresem Buddhát Már 
Buddha vagyok, nem szükséges kérnem tehát.

-Jól gondoltam! - nevetett Fa-jen. - Nem értetted.
A szerzetes úgy megsértődött, hogy elhagyta a kolostort, 

később azonban megbánta, visszatért, és alázatosan tanításért 
esedezett

- Kérdezz! - mondta Fa-jen.
- Mi a Buddha? - tudakozódott a szerzetes.
- Ping-ting Tung-cu tüzért jön!*
A fenti mondo értelmét talán két vers világítja meg legjob

ban, amelyekkel Ippen Sonin, a Tiszta Ország buddhizmus 
követője lepte meg Hoto zen mestert, (Suzuki fordította le 
őket a Sayings of Ippen (Ippen mondásai) című kötetből), Ippen 
azért tanulmányozta a zent, hogy kapcsolatot teremtsen a 
Tiszta Ország iskolával, amelynek gyakorlata Amitábha. Ne
vének, (japán formulával: „Namu Amida Bucu!”) ismételge
téséből állt. Ippen elsőként ezt a verset nyújtotta át:

Ha a Nevet kimondom,
Sem Buddha, sem az én,
Csak
Na-mu-a-mi-da-bu-cu-
ennyi hallatszik.

Hoto úgy érezte, hogy ez nem egészen fejezi ki a lényeget, 
Ippen második verse azonban elnyerte tetszését:

Ha a Nevet kimondom,
Sem Buddha, sem az én,
Csak
Na-mu-a mi-da-bu-cu
Na-mu-a-mi-da-bu-cu!**

* Csuan-teng Lu, 25.
** Suzuki (1), 2. kötet, 263. o.



Po-csangnak olyan sok tanítványa volt, hogy újabb kolostort 
kellett nyitnia. Mikor ennek vezetésére alkalmas mestert ke
resett, összehívta szerzeteseit, egy korsót tett eléjük, és így 
szólt:

- Ha nem hívhatjátok korsónak, mondjátok meg, mi ez? 
A szerzetesek elöljárója ezt mondta: - Nem mondanám 

éppen fadarabnak.
Erre a kolostor szakácsa felrúgta a korsót, és kiment. Őt 

tették meg az új kolostor elöljárójának.* Érdemes itt Nan- 
csüan egyik előadását idézni:

A világ kialakulása előtti korban (kalpa) nem voltak nevek. Mihelyt 
Buddha megérkezik a világba, vannak nevek, mi pedig megragadjuk 
a formákat. A nagy Taóban abszolúte semmi sem szent, ám nem is 
vitám. Ha vannak nevek, minden határokkal és keretekkel osztályoz
ható. Ezért mondta az öreg (Ma-cu) a folyó nyugati oldalán: - Nem 
tudat; nem Buddha; nem is dotog.**L

Ez persze a Tao Te King tanítására utal:

A név-nélküli a menny és a föld eredete;
Megnevezés a tízezer dolog szülőanyja. [ 1]

Lao-ce „név-nélkülije” s az „üresség kalpáji”, a világ kialaku
lása előtti kor, amelyet Nan-csüan idézett, nem időben előzi 
meg a dolgok konvencionális világát. Ez alkotja az itt és most 
létező világ „épp-ilyenségét”, amire a zen mesterek közvetlen 
rámutatása irányul. Po-csang szakácsa nyitott szemmel járt
kelt ebben a világban, ezért tudhatott konkrét, név nélküli 
választ adni a mester problémájára.

Egy szerzetes megkérdezte Cui-veit: - Miért jött az első 
pátriárka nyugatról?

Cui-vei így felelt: - Add ide az álltámaszt!
A szerzetes odaadta, Cui-vei pedig ráütött vele.***
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* Vu-men Kuan, 40. Azonban, ahogy Vu-men megjegyzi, a szakács bele
esett Po-csang csapdájába, hiszen könnyű munkáját nehézzel cserélte fel!

** Nan-aiianJti-lu, Ku-cun-hszü Jü-lu, 3:12.
  *** Pi-jen Lu, 20, Az álltámasz a csan-pan, hosszú meditáció közben az 

áll feltámasztására használt deszka.



140 A ZEN ELVEI ÉS GYAKORLATA

Egy másik mester, miközben két tanítványával teázott, le
gyezőjét hirtelen odahajította az egyiknek: - Mi ez? - A tanít
vány szétnyitotta, és legyezni kezdte magát. - Nem rossz - 
értékelte a mester. — Most te jössz - folytatta, és a másik 
tanítványnak adta a legyezőt. Emez rögtön összecsukta és 
megvakarta vele a nyakát. Aztán újból szétnyitotta, egy süte
ményt tett rá, és odanyújtotta a mesternek. Ez még jobb 
válasznak bizonyult, mert ha nincsenek nevek, a világ nem 
„határokkal és keretekkel osztályozható”.

Kétségtelenül fennáll bizonyos párhuzam e demonstrációk 
és a Korzybski-féle szemantika látásmódja között. Az utóbbi 
is arra fekteti a hangsúlyt, hogy elkerüljük a szavak és jelek 
összétévesztését a végtelenül változatos „kimondhatatlan vi
lággal”. Irving Lee, a Northwestern University professzora 
előadásain gyakran került sor a szemantikai elvek demonst
rációjára, ami bizonyos fajta mondókra emlékeztetett. A pro
fesszor szokásához híven felmutatott egy gyufásdobozt a hall
gatóságnak, és megkérdezte: - Mi ez? - A diákok rendszerint 
gyanútlanul besétáltak a csapdába: - Gyufásdoboz! - Mire Lee 
professzor így felelt: - Nem, nem! Ez: ez! -, és behajította a 
skatulyát a hallgatóság közé, majd hozzátette: - „Gyufás
doboz” : az csak egy zaj! Hát ez is zaj ?

Korzybski azonban még mindig úgy gondolt a „kimond
hatatlan” világra, mint végtelenül differenciált események 
sokaságára. A zen számára az „épp-ilyenség” világa nem egy 
és nem sok, nem egységes és nem differenciált. Ha valaki 
erősködne, hogy a világban léteznek valódi különbségek, egy 
zen mester feltartaná a kezét, és azt mondaná: - Egyetlen szó 
nélkül mutasd meg, mi a különbség e két ujjam között! - 
Azonnal nyilvánvaló, hogy az azonosság és különbözőség 
színtiszta absztrakció. Ugyanezt lehetne elmondani a konkrét 
világ minden osztályozásáról - hiszen a „fizikai”, „anyagi”, 
„objektív", „valóságos”, „létező” és a többi hasonló kifejezés 
csupa absztrakt szimbólum. Valójában minél inkább próbál
juk definiálni őket, annál értelmetlenebbnek tűnnek.

Az „épp-ilyenség” világa puszta és üres, kicsalogatja a tuda
tot a gondolkodásból, elnémítja a definíció fecsegését, nincs 
is többé mit mondani. Mégis világos, hogy nem a szó szoros 
értelmében vett semmivel állunk szemben. Az igaz, hogy ha 
kényszerűen bármit meg próbálunk ragadni a világból, min-
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dig üres marad a kezünk. Ha azután legalább önmagunkról, 
a megismerő, megragadó szubjektumról kívánunk bizonysá
got szerezni, magunk is eltűnünk. Sehol sem találjuk az ént a 
tudaton kívül, sem a tudatot azokon a tapasztalatokon kívül, 
amelyeket - az immár eltűnt - tudat próbált megragadni; R.
H. Blyth érzékletes metaforájával: már éppen lecsaptuk a 
legyet, amikor hirtelen felszáll, és rátelepedik a légycsapóra. 
Ha a dolgokat keressük, a közvetlen érzékelés szintjén csak a 
tudatot találjuk, ha pedig a tudatot keressük, semmi más 
nincs, csak a dolgok. Egy pillanatra megdermedünk, úgy 
tűnik, nincs alapja a cselekvésünknek, nincs talaj a lábunk 
alatt, ahonnan elrugaszkodhatnánk. De hiszen mindig is így 
volt! A következő pillanatban már ugyanolyan szabadon cse
lekszünk, beszélünk, gondolkodunk, mint azelőtt, csak éppen 
egy különös, varázslatosan újszerű világban, amelyből az „én”, 
a „másik”, a „tudat” és a „dolgok” egytől egyig kivesztek. 
Te-san szavaival:

Csak ha elmédben nincsenek dolgok, és elméd nincs a dolgokban, 
Akkor vagy lebegő és átszellemült, üres és csodálatos.*

Ezt a csodát csak a megtapasztalt szabadság különleges ér
zéseként írhatjuk le, amely azonnal megjelenik, mihelyt nem 
érezzük többe a világot előttünk tornyosuló akadálynak. Nem 
abban a közönséges értelemben szabadság ez, hogy „felrúg- 
hatjukakorlátokat”, és úgy viselkedhetünk, ahogy vad szeszé
lyünk diktálja. Hanem a szabadság felfedezése a leghétközna
pibb feladatokban, hiszen amikor megszűnik a szubjektív 
elszigeteltség érzése, a világ nem tűnik többé kezelhetetlen 
tárgynak.

Jün-men mondta egy ízben: - A mi iskolánk engedi, hogy 
menj, amerre tetszik. Úgyis elpusztít, és úgyis világra hoz.

Egy szerzetes rákérdezett: - Hogyan pusztít el?
A mester így felelt: - Elmúlik a tél, és jön a tavasz,
- Hogy van az - kérdezte a szerzetes hogy elmúlik a tél, 

és jön a tavasz?

* Lien-teng Hui-jao, 22. Ruth Sasaki elegáns fordítását lásd Dumoulin and 
Sasaki (1) 48. o., ahol kiemeli, hogy ebben a kontextusban „szellemi” a 
szavakkal kifejezhetetlenség állapotát jelöli.



142 A ZEN ELVEI ÉS GYAKORLATA

A mester így felelt; - Vándorbotot ragadsz, kóborolsz erre- 
arra, kelet, nyugat, észak és dél felé, ha úgy hozza a kedved, 
rácsapsz egy fatönkre.*N 

Az évszakok váltakozását nem elszenvedjük, ugyanolyan 
szabadon „megéljük”, mint amikor kóborlás Közben a mezőn 
botunkkal rácsapunk egy korhadt fatönkre. A kereszténység 
kontextusában ez talán úgy értelmezhető, hogy az ember 
mindenható Istennek érzi magát, aki minden történést irá
nyít. Ne feledjük azonban, a taoista és a buddhista gondolk
odás nem rendelkezik olyan Isten fogalmával, aki szándékai 
szerint, tudatosan irányítaná a világegyetemet. Lao-ce mondta 
a Taóról:

Gyümölcsére nem tart igényt.
Minden dolgot táplál, szeret, 
de nem lesz zsarnokuk. [34]
A Tao, bár semmit se tesz (vu-vei),
Semmit sem hagy elvégezetlen. [37]

Minden esemény, minden cselekedet magától támad az Üres
ségből, ahogy - egy tibeti vers képszerű hasonlatával - „a tó 
nyugodt vizéből hirtelen kiszökik a hal”. Ha ezt éppúgy 
meglátjuk a szándékos és megszokott cselekvésekben, mint 
abban, ami váratlan és előreláthatatlan, akkor értjük meg 
Pang-jun zen költő szavait:

Varázsos erő, csodás buzgalom - 
Vizet meritek, fát hasogatok.** 0

*Jün-men Kuang-lu, Ku-cun-hszü-Jü lu, 4:16.
** Csuan-teng Lu, 8,



MÁSODIK FEJEZET

„NYUGODTAN ÜLNI, NEM TENNI SEMMIT’

A TÁVOL-KELETI kultúrák a művészetben és általában az 
életben mindennél többre becsülik a spontaneitást és a ter
mészetességet (cu-jatt). Az őszinteség hangja ez, amely fél
reérthetetlenül jelzi a nem kimódolt, nem mesterkélt cse
lekvést. Ha az ember megosztott tudattal gondolkodik és 
cselekszik, ha egyik fele félrevonul, keresve az alkalmat, hogy 
beavatkozhasson a másik dolgába, felügyeljen, ítélkezzen fe
lette vagy akár csodálja - hangja úgy szól, mint a repedt ha
rang. Az ember tudata, valódi természete azonban nem hasad
hat Ketté. Az egyik Zenrin-költemény szavaival

Kardként hasít, de nem hasít magába;
Lát, mint a szem, s nem látja önmagát.A

A hasadás illúziója abból ered, hogy a tudat egyszerre kíván 
önmaga és önmaga eszméje lenni, hogy tragikus módon 
összetéveszti a valóságot a szimbólummal. Ha a tudat véget 
kíván vetni az illúziónak, le kell mondania arról, hogy az 
ego, vagyis önmaga eszméje nézőpontjából hasson önmagára 
és a tapasztalatok áramlására. Ezt egy másik Zenrin-vers így 
fejezi ki:

Nyugodtan ülni, nem tenni semmit,
Jön a tavasz, a fű kinő magától.B

Ez a „magától” a tudat és a világ természetes megnyilvánulási 
módja, ahogy a szem magától lát, a fül magától hall, a száj 
magától nyílik, nem ujjainkkal kell szétfeszítenünk. Ahogy 
ismét csak a Zenrin mondja:

A kék hegyek maguktól kék hegyek;
A fellegek maguktól fellegek.c
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A természetesség hangsúlyozásában a zen nyilvánvalóan a 
taoizmus hagyományát folytatja, és amikor a spontán cse
lekvést „csodálatos tevékenységnek” (miao-ungD) tekinti, pon
tosan ez az, amit a taoizmusban a te fogalma jelöl - „erény”, 
ám a mágikus erő felhangjával. Mindennek azonban sem a 
taoizmusban, sem a zenben nincs semmi köze a mágiához, ha 
azon emberfeletti „csodát”, szenzációt értünk. Épp ellenkező
leg, a spontán cselekvés „mágikus” vagy „csodálatos” minő
sége abban rejlik, hogy tökéletesen emberi, mégsem mutatja 
semmiféle mesterkedés nyomát.

Ezt a különlegesen finom, emelkedett minőséget (a miao 
másik jelentése) rendkívül nehéz szavakba foglalni. Az egyik 
történet beszámol arról, hogy egy zen szerzetes közeli roko
nának halálhírére sírva fakadt. Amikor egyik tanítványtársa 
megrótta, mondván: méltatlan egy szerzeteshez, ha ilyen erős 
személyes kötődést árul el, ő így válaszolt:

- Ne légy ostoba! Azért sírok, mert sírni van kedvem!
Zen tanulmányai kezdetén a nagy Hakuint mélyen felka

varta, hogy Jen-tou mester velőtrázó sikolyt hallatott, amikor 
egy rabló az életére tört.* Kétségei azonban a szatori pillanatá
ban eloszlottak, az ő halálát éppen az emberi érzelmek kimu
tatása miatt emlegetik különös tisztelettel a zen közösségben. 
Kvaiszen apát szerzeteseivel együtt nyugodt ülő meditációban 
tűrte, hogy Oda Nobunaga katonái elevenen megégessék. Az  
ilyen ellentmondásos „természetesség” egészen titokzatosnak 
tűnik, a kulcs talán Jün-men mondásában rejlik; „Ha jársz, 
csak járj! Ha ülsz, csak ülj! Az a fő, hogy ne ingadozz!”

A természetesség lényege ugyanis a nem-megosztott tudat 
jellegzetes őszintesége, ahogy nem tépelődik, ha alternatívák
kal találja szemben magát. Ha tehát Jen-tou valóban ordított, 
az az ordítás messze földre elhallatszott.

 Nagy tévedés lenne azonban azt hinnünk, hogy ez a termé
szetes őszinteség megvalósítható afféle elcsépelt közhelyek 
betartásával, mint hogy „minden erőddel teljesítsd a köteles-: 
séged!”. Amikor Jen-tou ordított, nem azért ordított, hogy 
természetes legyen, nem úgy történt, hogy először elhatároz
ta, ordítani fog, majd minden erejével megvalósította ezt az 
elhatározást. A kimódolt természetesség, a szándékolt őszin-

* Csuan-teng Lu, 26.
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teség teljes önellentmondást jelent. Elfedi, nem pedig felfedi 
a „valóságos tudatot”. Aki természetes próbál lenni, affektál. 
Aki megpróbál nem próbálni természetes lenni, szintén af
fektál. A Zenrin verse szerint:

Nem kaphatod meg, ha gondolsz rá;
Nem kérheted, ha rá se gondolsz.E

Pedig ez az abszurd módon bonyolult, frusztráló helyzet a 
tudat működésében rejlő egyszerű, elemi hibából fakad. Ha 
ezt megértettük, nincs sem paradoxon, sem nehézség. A hiba 
nyilvánvalóan abban a törekvésben áll, hogy a tudatunkat 
megosszuk és szembeállítsuk önmagával. Hogy ezt világosan 
megérthessük, mélyebbre kell hatolnunk a tudat „kiberneti
kájába”, az önkorrigáló cselekvés alapsémáiba.

Persze éppen az emberi tudat egyik zseniális lehetősége, 
hogy képes úgyszólván kivonulni az életből, hogy reflektáljon 
rá, tudatosítsa saját létezését, akár felül is bírálja önnön folya
matait. A tudatban működik valamiféle „visszacsatoló” rend
szer. Ez az informatikából származó fogalom az automatizálás 
egyik alapelve, amely révén a gép képes vezérelni önmagát. A 
visszacsatolás azt jelenti, hogy a gép információt szerez saját 
működésének hatásairól, és így korrigálni tudja azokat. A 
legismertebb talán a fűtést szabályozó elektromos termosztát 
példája. Ha beállítjuk a kívánt hőmérséklet alsó és felső érté
két, a termosztát bekapcsolja a fűtést, mihelyt a hőmérséklet 
eléri az alsó határt, ha pedig a felső határra ér, kikapcsolja. A 
lakás hőmérséklete ily módon a kívánt határok között marad. 
A termosztát úgyszólván érzékszervvel látja el a kazánt - íme, 
az emberi öntudat végletekig egyszerűsített analógiája.*

* Nem szeretném az emberi tudat és a szervo-mechanizmusok közötti 
analógiát odáig vinni, hogy a tudat-test „nem más”, mint rendkívül bonyo- 
lult mechanikai automata. Csupán arra kívánok rámutatni, hogy a visszacsatolás 
egyes problémái emlékeztetnek az emberi öntudat és önvezérlés problémáira. 
Egyébként a mechanizmus és az organizmus számomra elvben - vagyis tény
leges működésében - különbözik, hiszen az egyiket ember készíti, a másik pedig 
kifejlődik. Abból, hogy bizonyos organikus folyamatok lefordíthatok mechani
kai fogalmakra, nem következik inkább, hogy az organizmus voltaképpen 
mechanizmus, mint amennyire a kereskedelem aritmetikai fogalmakkal való 
kifejezéséből következik, hogy a kereskedelem - aritmetika.
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A visszacsatoló rendszer megfelelő hangolása mindig mód
felett bonyolult mechanikai probléma. Mert az eredeti szer
kezetet, mondjuk, a kazánt egy visszacsatoló rendszer han
golja, amely azonban maga is hangolást igényel. Ezért ah
hoz, hogy egy mechanikai rendszert minél automatiku- 
sabbá tehessünk, visszacsatoló rendszerek egész sorozatára 
van szükség, ahol a második korrigálja az első működését, 
a harmadik a másodikét és így tovább. Egy ilyen sorozatnak 
azonban nyilván vannak határai, mert a mechanizmus 
komplexitása egy bizonyos ponton túl lehetetlenné teszi 
saját működését. Például túl sokáig tarthat, amíg az infor
máció végigfut a vezérlő rendszerek során, és túl későn 
érkezhet az eredeti géphez, hogy az még fel tudja használni. 
Hasonlóképpen, ha az ember túl aprólékosan és gondosan 
vesz számba egy elvégzendő feladatot, soha nem tud időben 
dönteni a cselekvésről. Más szóval: az ember nem korrigál
hatja vég nélkül saját önkorrekciós apparátusát. A sor végén 
előbb-utóbb ott kell állnia annak az információforrásnak, 
amely a legfelső hatóság szerepét játssza. Ha nem tudunk 
megbízni benne, lehetetlenné válik a cselekvés, és megbénul 
a rendszer.

A rendszer azonban másképpen is megbénulhat. Minden 
visszacsatoló rendszernek meg kell engednie bizonyos „ké
sést” vagy hibát is. Ha azáltal szeretnénk abszolút pontossá 
tenni a termosztátot, hogy az állandó 20 °C hőmérséklet 
biztosítására az alsó és felső hőmérséklethatárt egészen kö
zeli értékre állítjuk be, akkor az egész rendszer felborulhat. 
Mert minél közelebb van az alsó és felső határ, annál inkább 
egybeesnek a ki- és bekapcsoló jelzések. Ha pontosan 20 °C 
mind az alsó, mind a felső határ, a „be”-jelzés egyszersmind 
„ki”-jelzés is lesz, az „igen” „nem”-et jelent és megfordítva. 
A mechanizmus „rezonálni” kezd, folyamatosan ki-be kap
csol, amíg csak szét nem esik. A rendszer túlzott érzékeny
sége olyan tüneteket produkál, amelyek ijesztően emlékez
tetnek az emberi szorongásra. Mert ha az ember túlságosan 
figyeli magát, olyan erős kontrollt teremt, hogy képtelen 
lesz kiengedni, és ingadozni kezd az ellentétes állapotok 
között. Pontosan ezt érti a zen a „születés-halál kerekén”
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való körbe-körbe járáson, a buddhista szamszára ugyanis 
minden ördögi kör prototípusa.*

Mármost az emberi élet - az „épp-ilyenség” konkrét vilá
gában - elsődlegesen és eredendően cselekvésből áll. Cse
lekedeteinket azonban reflexió, vagyis gondolkodás révén, a 
külvilág és emlékeink összevetésével kontrollálni is tudjuk. 
Az emlékek többé-kevésbé absztrakt képek - szavak, jelek, 
stilizált alakok és más szimbólumok - köré szerveződnek, 
hogy egymás után gyorsan áttekinthessük őket. A tudat ilyen 
emlékekből, reflexiókból, szimbólumokból építi fel önmaga 
eszméjét. Ez megfelel annak, ahogy a rendszer a termosztát - 
saját múltbeli működésére vonatkozó információforrása - 
révén korrigálja önmagát Hogy a tudat-test működni tudjon, 
természetesen meg kell bíznia ebben az információban, mert 
ha arra próbálunk emlékezni, vajon pontosan emlékeztünk-e 
mindenre, hamarosan a bénultság állapotába kerülünk.

Az emlékezet információszükségletének biztosításához 
azonban szükséges, hogy a tudat-test „önmagában” is képes 
legyen működni. Nem szabad túl szorosan kötődnie saját 
emlékeihez. Kell, hogy legyen valamennyi „késés”, vagyis 
távolság az információ és a cselekvés forrása között. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy a cselekvés forrásának haboznia kell, 
elfogadja-e az információt. Azt jelenti, hogy nem szabad azo
nosulnia az információ forrásával. Láttuk, nogy ha a kazán túl 
szorosan követi a termosztátét, nem tud bekapcsolni anélkül, 
hogy egyúttal ki ne kapcsolna és megfordítva. Pontosan ez 
történik az emberrel is, ha a bizonyosság vágya azt sugallja, 
hogy tudatunkat azonosítsuk önmagáról alkotott képével. 
Képtelen lesz elengedni magát. Úgy érzi, valami mást kellene 
tennie, mint amit éppen tesz, valami másnak kellene lennie, 
mint éppen önmagának. Azután pedig mindig a jóságra” és 
„boldogságra" törekedni olyan, mintha azáltal próbálnánk 
állandó 20 °C-ot biztosítani, hogy a termosztát alsó és felső 
hőmérséklet-határát azonosra állítjuk.

* A logikai-mechanikai ellentmondások és pszichoneurózisok közötti 
analógiák magával ragadó tárgyalását találjuk Gregory Bateson írásában - 
Reusch and Bateson: Communication: the Social Mátrix of Psychiatry (Kommu
nikáció: a pszichiátria társas közege), lásd különösen 8. fejezet. (Norton, 
New York, 1950).



A tudat önmaga képével való azonosítása tehát azért bénító, 
mert a kép rögzített - elmúlt és befejezett A rögzített kép 
azonban mozgásban lévő embert ábrázol! Ha tehát ragasz
kodunk hozzá, örökös ellentmondásba, állandó konflik
tusba kerülünk önmagunkkal. Ezért mondta Jün-men: „Ami
kor jársz, csak járj! Amikor ülsz, csak ülj! Fö, hogy ne 
ingadozz!” Más szóval, a tudat képtelen működni, ha nem 
hagy fel a meddő kísérlettel, hogy minden határon túl 
ellenőrizze önmagát, Ki kell engednie, abban az értelem
ben, hogy egyfelől megbízik saját emlékeiben, reflexióiban, 
másfelől magától, spontán cselekszik, miközben az isme
retlen felé halad.

Ez az oka annak, hogy a zen a töprengéssel szemben sokszor 
a cselekvést választja, hogy önmagát a „nem-tudat” (vu-hszin) 
és a „nem-gondolkodás (vu-nien) fogalmaival írja le, illetve, 
hogy a mester azonnali, spontán válaszokkal demonstrálja a 
zent. Jün-men a buddhizmus legvégső titkát firtató kérdésre 
így felelt: - Nudli!

Takuan japán zen mester szavaival:

Ha egy szerzetes megkérdi „Mi a Buddha?” vagy: „Mi a buddhizmus 
lényege?”, a mester esetleg az öklét rázza felé, talán „Virágos szilva

faág! vagy „Ciprusfa a kertben!” kiáltással fojtja belé a szót. A lényeg 
az, hogy válasz közben a tudat sehol nem „áll meg", habozás nélkül 

felel, nem gondol rá, vajon jól sikerült-e a válasz.*

Mindössze ennyit jelent, hogy hagyjuk a tudatot önmagában 
működni.

Ám a töprengés is cselekvés, Jün-men akár azt is mondhatta 
volna: „Amikor cselekedsz, csak cselekedj! Amikor gondol
kodsz, csak gondolkodj! Fő, hogy ne ingadozz!”. Más szóval, 
töprengj, ha éppen töprengeni van kedved - csak ne magáról 
a töprengésről! A zen még a töprengésről való töprengést is 
elfogadná cselekvésnek - feltéve, hogy közben kizárólag azzal 
foglalkozunk, nem sodródunk végtelen regresszióba mindig 
kilépve a cselekvés aktuális szintjéről. A zen tehát a gondol
kodás és cselekvés kettőssége alól is megszabadulást jelent, 
hiszen ugyanazzal a szabadsággal, odaadással, hittel gondol

148 A ZEN ELVEI ÉS GYAKORLATA

* Suzuki (7), 80. o.
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kodik, ahogyan cselekszik. A vu-hszin attitűdje semmi esetre 
sem jelenti a gondolkodás antiintellektualista elvetését. A 
vu-hszin lehet akármilyen fizikai vagy lelki cselekvés, anélkül 
azonban, hogy ugyanabban a pillanatban kívülről próbálnánk 
megfigyelni és ellenőrizni magunkat. Ha egyszerre próbálunk 
cselekedni és cselekvésünkről gondolkodni - pontosan ez a 
tudat önmaga eszméjével való azonosítása. Ugyanolyan el
lentmondás, mint az ilyen, önmagára vonatkozó állítás: „Ez 
az állítás hamis.”

Ugyanez érvényes a cselekvés és az érzés viszonyára is. Az 
érzés hasonlóképpen gátolja a cselekvést és saját magát mint 
a cselekvés egyik formáját, ha megreked abban a törekvésben, 
hogy minden határon túl érezze és megfigyelje önmagát. 
Mint amikor élvezek egy helyzetet, de közben arra is odafi
gyelek, vajon mindent kiaknáztam-e belőle. Nem elégszem 
meg az étel ízével, a nyelvemet is ízlelni szeretném. Nem elég, 
hogy boldog vagyok, boldogságomban magamat is érezni 
akarom - nehogy lemaradjak valamiről.

Akár emlékezetünkre, akár tudatunkra bízzuk, hogy magá
ban működjön - minden cselekedetünk, gondolatunk, egész 
életünk és halálunk folyamán a „mi” tudásunkon és befolyá
sunkon kívül eső forrásból kell merítenünk Ez a forrás azon
ban mi magunk vagyunk, és ha ezt megértjük, nem tornyosul 
többé elénk, mint valami fenyegető objektum. Akármennyit 
törődünk magunkkal, akármennyit habozunk, nézünk ma
gunkba és kutatjuk motivációinkat, mindez egy fikarcnyit sem 
változtat azon, hogy a tudat

lát, mint a szem, s nem látja önmagát.

A végén a rettenetes bénultságból nincs más kiút, csak ha 
belevágunk a cselekvésbe, tekintet nélkül a következmények
re. Az ilyen szellemű cselekvés konvencionális értelembein 
lehet jó is, rossz is. Ám a konvenció melletti elkötelezettsé
günket is annak a meggyőződésnek kell alátámasztania, hogy 
amit teszünk, ami „történik velünk”, végső soron jó”. Más 
szóval, bele kell mennünk minden „hátsó gondolat”, megbá
nás, habozás, kétkedés és az önbüntetés minden „utórezgése” 
nélkül. Jün-mentől egyszer megkérdezte valaki: „Mi a Tao?” 
Azt felelte: „Menj csak tovább! (csüF)”,
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Ám „hátsó gondolat”, kettős tudat nélkül cselekedni: nem 
afféle ímmel-ámmal betartható előírás. Bele sem tudunk kez
deni, ha a leghalványabb kétségünk van afelől, hogy másképp 
tennünk egyszerűen lehetetlen, Huang-po szavaival:

Az ember nem mer megfeledkezni a tudatáról, fél, hogy az ürességbe 
zuhan, ahol nincs mibe megkapaszkodni. Nem tudja, hogy az üresség 
valójában nem üresség, hanem a dharma igazi birodalma... Nem 
keresheti, nem kutathatja, bölcsesség, tudás révén nem foghatja fel, nem 
öntheti szavakba, materiális értelemben (objektíve) nem tapinthatja, 
és nem szerezheti meg érdemek révén. [14]*

Nos, pontosan ez a felismerés, hogy lehetetlen „a tudat által 
megragadni a tudatot” - ez a nem-cselekvés (vu-vei), ebben 
áll „nyugodtan ülni, nem tenni semmit”, miközben „jön a 
tavasz, a fű kinő magától”. A tudatnak sem arra nem kell 
törekednie, hogy elengedje magát, sem arra, hogyne töreked
jen a törekvésre. Mindkettő mesterkélt volna. Bár ami a
pszichológiai stratégiát illeti, éppenséggel arra sincs szükség, 

hogy kerüljük a mesterkéltséget. Bankéi japán mester 
(1622-1693) tanításában az önmaga megragadására képtelen 
tudatot „meg-nem-született”-nek (fusoG) nevezi, vagyis olyan 
tudatnak, amely nem jelenik meg a szimbolikus tudás vilá
gában.

Egy laikus azt kérdezte: - Becsülöm tanításod a meg-nem-születettről, 
ám a megszokás erejénél fogva mégis fellépnek és megzavarnak a hátsó 
gondolatok (nien), így nehéz összhangba kerülni a meg-nem-szüle- 
tettel. Hogyan bízhatnám teljesen rá magam?
Bankéi így felelt: - Ha arra törekszel, hogy megfékezd hátsó gondo
lataid, a megfékező és a megfékezett tudat kettéválik, és nem találhatja 
meg a békességet. A legjobb tehát, ha egyszerűen elhiszed, hogy 
eredetileg nincs is [lehetőség, hogy befolyásoljon] hátsó gondolat. 
Ezek a gondolatok karmikus rokonság révén a látottakon és hallot
takon keresztül időről időre mégis megjelennek és eltűnnek, ám semmit 
nem jelentenek. [2]
„Kiseperni a fellépő gondolatokat olyan, mintha vérrel mosnánk le vért. 
Mivel vérrel mosakodtunk, tisztátlanok maradunk, még ha a korábbi

* Csu Csan (1), 29. o,



vér el is tűnt - ha így folytatjuk, soha nem is szabadulunk Meg a 
tisztátlanságtól. Ez azért van, mert nem ismerjük a tudat meg-nem- 
született, el-nem-tűnő és meg-nem-zavart természetét. Ha a hátsó 
gondolatnak valóságos hatást tulajdonítunk, örökké körbefogunk járni 
a születés-halál kerekén. Rá kelljönnünk, hogy az efféle gondolat csak 
a tudat átmeneti teremtménye, nem szabad sem megtartani, sem 
elutasítani. Engedjük, hadd jelenjen meg és hadd szűnjön meg. Olyan 
ez, mint a tükörben megjelenő kép. A tükör tiszta, mindent visszatük
röz, ami elé kerül, mégsem marad meg benne egyetlen kép sem. A 
Buddha-tudat (vagyis a valódi, meg-nem-született tudat) tízezerszer 
tisztább, mint a tükör, és még sokkal csodálatosabb, kimondhatatlanul 
csodálatos. Fényében minden ilyen gondolat nyomtalanul elenyészik. 
Ha hittel követed a megértésnek ezt az útját, akármilyen erősen 
jelentkeznek is az efféle gondolatok, nem ártanak neked. [4]*

Huang-po ugyanezt tanította, hasonlóképpen beszélt:

Ha úgy vélik, hogy valamit meg kell valósítani vagy el kell érni a 
tudaton kívül, majd pedig, hogy azt a ludat segítségével kell felkutatni, 
[ebből kitűnik:] nem értik, hogy a tudat és a kutatás tárgya meg
egyezik. Nem használhatjuk a tudatot, hogy előkeressünk valamit a 
tudatból, a siker napja még millió kalpa múltán sem jöhet el. [10]**

Nem szabad megfeledkeznünk a zen társadalmi kontextusá
ról sem. A zen elsődlegesen azok számára jelenti a Megszaba- 
dulás Útját, akik elsajátították a társadalmi konvenciók rend
jét, elfogadták, hogy az egyénnek be kell illeszkednie a cso
portba. A zen gyógyírt kínál a szocializáció káros hatásai, a 
túlságosan befelé forduló figyelem okozta szellemi bénultság 
és szorongás ellen. A zen megértéséhez elengedhetetlen, hogy 
a konfuciánus elvek szerint szabályozott társadalom kontex
tusában lássuk, amelyben óriási hangsúlyt kapott a helyes 
viselkedés és a rituális jómodor. Azt is tudnunk kell, hogy 
Japánban milyen szoros kapcsolatban állt a szamuráj kaszt 
kinevelésére szolgáló szigorú iskolával, valamint a folytonos

„NYUGODTAN ÜLNI, NEM TENNI SEMMIT* 15.1

* Bankéi: Daiho Sogen Kokusi Hogo. A japán szöveget szerkesztette 
Furata és Suzuki (Tokió, 1943). A fordítást Hasegawa professzor olvasta a 
szerzőnek.

**  Csu Csan (1), 24. o.
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háborúskodás közepette a szamurájokra, nehezedő érzelmi 
megpróbáltatásokkal. E bajok orvoslásában a zen nem törek
szik a konvenció felbontására, épp ellenkezőleg, adottnak 
tekinti azt - ez jól látható például olyan megnyilvánulásaiban, 
mint acsa-no-ju, ajapán „teázás szertartása”. Olyan társadalmi 
közegben ugyanis, ahol gyengék a konvenciók, a zen rend
kívül veszélyes eszköz lehet, ha - szélsőséges esetben - a 
konvenció elleni nyílt lázadás szelleme kész kihasználni rom
boló céljaira,
 A zen szabadságáról és természetességéről csakúgy kapha

tunk helyes képet, ha mindezt szem előtt tartjuk. A szocia
lizáció elősegíti a tudat azonosulását önmaga rögzített eszmé
jével mint a kontroll eszközével, ennek köszönhető, hogy az 
ember úgy gondol önmagára, mint: „én” - vagyis az ego. 
Ezután a szellemi súlypont az eredeti spontán tudatról az ego 
képére tevődik át. Ezután már egész lelki életünk centrumát 
azonosítjuk az önkontroll mechanizmusával. Ily módon szin
te lehetetlen belátni, hogy az „én” hogyan engedhetné el „saját 
magamat”, hiszen én éppen az a megrögzött törekvésem 
vagyok, hogy önmagamba kapaszkodjam. Teljesen képtelen 
vagyok bármilyen szellemi tevékenységre, ami nem szándé
kolt, affektált es Őszintétlen. Ezért bármit teszek, hogy elen
gedjem, föladjam magam, csupán a ragaszkodás unalomig 
ismert törekvését álcázom. Nem lehetek szándékosan szán
déktalan, tervszerűen spontán. Mihelyt fontossá válik, hogy 
spontán legyek, olyan erős lesz ez a szándék, hogy képtelen - 
leszek megszabadulni tőle, pedig saját beteljesülésének éppen 
ez az akadálya. Mintha kaptam volna egy gyógyszert, amely 
azonban csak akkor hat, ha nem gondolok egy bizonyos 
majomra, miközben beveszem.

Miközben arra koncentrálok, hogy megfeledkezzem a ma
jomról, „kettős kötésbe” kerülök, „tenni” annyit jelent, mint 
„nem tenni” és megfordítva. Az „igen”-ből a „nem”, a „start”-* 
ból a „stop” következik. Itt avatkozik közbe a zen és teszi fel 
a kérdést: „ha önkéntelenül a majomra gondolsz, vajon szán
dékos-e ez?” Más szóval, szándékom-e, hogy szándékolt le
gyek, célom-e, hogy célt kövessek? Egyszer csak felismerem, 
hogy maga a szándék spontán, és hogy az ellenőrző én - az 
ego - ellenőrizetlen, természetes énemből származik. Ebben 
a pillanatban az ego minden machinációja szertefoszlik, bele-
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esik saját csapdájába. Ráébredek, hogy valójában lehetetlen 
nem spontánnak lenni. Hiszen amit önkéntelenül teszek, azt 
spontán teszem, ha viszont egyidejűleg megpróbálom el
lenőrzésem alá vonni, kényszerként élem át. Ahogy egy zen 
mester mondta: „Ilyenkor nincs más hátra, mint egy jóízű 
nevetés”.

Ebben a pillanatban tudatom egész minősége megváltozott, 
új világba kerültem, amelyről azonban rögtön érzem, hogy 
mindig is benne éltem. Amint felismerem, hogy akaratlagos 
és céltudatos cselekvésem spontán, „magától” megy végbe, 
akárcsak a légzés, a hallás és a tapintás, kiszabadultam a spon
taneitásra való törekvés ellentmondásából. Nincs valódi el
lentmondás, hiszen „törekvés” és „spontaneitás” egyet jelent. 
Ha ezt felismertem, szertefoszlik a kényszer, gátoltság, „gúzs
ba kötöttség” érzése. Mintha belefeledkeztem volna valami
féle kétkezes kötélhúzásba, észre sem véve, hogy mindkét 
kezem hozzám tartozik. A spontaneitásnak semmilyen akadá
lya nem marad, mihelyt megértettük, hogy fölösleges az igye
kezet. Mint láttuk, az a felfedezés, hogy a tudat akaratlagos és 
akaratlan aspektusa egyaránt spontán, azon nyomban véget 
vet a tudat és világ, megismerő és megismerendő rögzített 
kettősségének. Teljesen átlátható, minden korláttól mentes új 
világba kerültem, mintha én magam változtam volna át az üres 
térré, amelyben minden lejátszódik.

Ez tehát a lényege a sokat idézett kijelentéseknek, hogy 
„minden létező kezdettől fogva a nirvánában van”, „minden 
kettősség téves elképzelés”, „a közönséges tudat a Tao”, és 
hogy ekképpen fölösleges igyekezet összhangba kerülni vele. 
A Cseng-tao Ke megfogalmazásában

Határtalan, akár a puszta égbolt,
Mégis itt van, örökké tiszta, mély,
Ha megismerni vágyod, meg se látod. 
Meg sem foghatod,
El sem vesztheted.
S ha nem kaphatod meg, lám megkapod. 
Megszólal, hogyha hallgatsz;
Elcsitul, ha beszélsz,
Kitárt kapuin át alamizsnát oszt, 
Mégsem tódul felé a nép. [34]H
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Ezt értette meg a szatori pillanatában Hakuin, amikor így 
kiáltott fel: - Milyen csodálatos! Milyen csodálatos! Nincs 
születés-halál, amely elől menekülnünk kéne, nincs magas
rendű tudás, amelyet meg kellene szereznünk!*

Vagy Hsziang-jen szavaival:

Egy csapásra elszállt minden tudásom!
Semmi szükség mesterkélt fegyelemre,
Minden lépés az ősi Útra visz.**L

Paradox módon semmi sem mesterkéltebb a mesterkéltség 
gondolatánál. Akárhogy igyekeznénk, lehetetlen a spontán 
Tao ellenében haladni, ahogy nem élhetünk máshol és más
kor, csak itt és most. Amikor egy szerzetes megkérdezte 
Bankéitól, mit gondol, kell-e gyakorolnunk magunkat a sza
lon eléréséhez, a mester így válaszolt: - A szatori a zűrzavar 
ellentéte. Mivel minden ember lényege szerint Buddha, (va
lójában) nincs egyetlen zűrzavaros pont sem. Mit érhetnénk 
hát el a szatorival?***

Belátva tehát, hogy a Taótól lehetetlen eltérni, az ember 
Hszüan-csüe „könnyelmű” emberéhez hasonlít, aki

A hamis eszmét nem kerüli, az igazat nem keresi,
A tudatlanság valójában Buddha-természet,
E tünékeny, üres test pedig a Dharmakája.+

Belátva a spontaneitásra való törekvés szükségtelenségét, az 
ember felhagy vele - és akkor, ott bekövetkezhet. A zen 
mesterek sokszor azzal váltják ki ezt az állapotot, hogy kitér
nek egy kérdés elől, és amikor a kérdező már-már csalódottan 
elfordulna, hirtelen a nevén szólítják. Ha természetes módon 
reagál: — Tessék! -, a mester felkiált: - Megvan!

A nyugati olvasó talán egyfajta panteizmust lát ebben, 
amely az összes elképzelhető konfliktust abban a kijelentés
ben kívánja feloldani, hogy: „minden Isten”. A zen néző

* Orategama, Suzuki (1), 1. kötet, 239. o.
** Vu-teng Hui-jüan, 9.

*** Bankei Kokusi Szeppo. Hasegawa professzor olvasta a szerzőnek. 
+ Cseng-tao Ke, 1.



pontjából azonban ez távol áll az igazi természetességtől, 
hiszen olyan mesterséges eszméken alapul, mint „minden 
Isten” vagy „minden a Tao”. A zen félresöpri ezt az eszmét, 
megmutatja, hogy éppoly szükségtelen, akar a többi. Az em
ber nem gondolatok, kijelentések hajtogatásával teremt spon
taneitást, hanem azáltal, hogy felfogja: ilyen, eszközökre nincs 
szüksége. A zen a Tao megvalósítását szolgáló eszközöket és 
módszereket „kígyólábnak”- abszolút szükségtelen sallang
nak-nevezi.

A logika tisztelője persze úgy látja, hogy színtiszta értel
metlenséghez jutottunk- és bizonyos értelemben igaza is van. 
Buddhista nézőpontból magának a valóságnak sincs értelme, 
hiszen nem jel, amely önmagán túl valami másra utal. Ahhoz, 
hogy eljussunk a valósághoz - az „épp-ilyenséghez” -, túl kell 
lépnünk a karmán, a következményekre irányuló cselekvé
sen, és tökéletesen céltalan életbe kell kezdenünk. A zen és 
a taoizmus szemében mégis éppen ez az univerzum élete, 
amely minden pillanatban teljes, nem igényli, hogy önmagán 
kívül valamihez viszonyítsa és korrigálja önmagát. Egy Zen- 
rin-költemény szavaival:

Ha nem hiszel, nézd a szeptembert, az októbert!
Sárga levelek hullnak, belepnek hegyet, folyót.J

Aki így lát, olyan, mint az a két jó barát, akit egy másik 
Zenrin-vers említ:

Ha találkoznak, egyre csak nevetnek:
Az az erdei pagony! Az a száraz avar!K

A taoista felfogás szerint a cél nélküli, üres élet a legkevésbé 
sem lehangoló. Éppen ellenkezőleg: a céltalanul bolyongó 
felhők és vágtató hegyi patakok szabadságára, az áthatolha
tatlan szurdokok ember nem látta színpompás virágaira, az 
óceán partjait fáradhatatlanul mosó hullámokra emlékeztet.

Másfelől a zen élménye inkább konklúzió, mint premissza. 
Soha nem használható etikai vagy metafizikai érvelés kiin
dulópontjaként, a következtetések inkább hozzá vezetnek, 
mintsem belőle fakadnának Akár a kereszténység „gyönyörű 
látomása”, „aminél semmi sem olyanabb” - az ember igazi
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célja - nem olyasmi tehát, amit más célra fel kellene használni. 
A filozófusok nem könnyen fogadják el, hogy van egy pont, 
ahol a gondolkodásnak - akárcsak a tojásfőzésnek - meg kell 
állnia. Ha a zen élményét egyetlen kijelentésbe próbáljuk 
sűríteni: „minden Tao", majd ezt elemezzük, következteté
seket vonunk le belőle, egészen tévúton járunk. Mint a ke
resztre feszítés, amely „a zsidó (a moralista) szemében bot
ránykő, a görög (a logikus) szemében ostobaság”. Ha azt 
mondjuk, „minden Tao”, már jóformán rátaláltunk, amikor 
az utolsó pillanatban a szavak az értelmetlenségbe vesznek. 
Olyan határhoz érkeztünk, ahol a szó hasznavehetetlenné 
válik, mert önmagán túl mindig valamilyen jelentésre hi
vatkozik - itt azonban nincs önmagán túli jelentés.

A zen nem követi el azt a hibát, hogy a „minden dolog 
épp-ilyensége azonos” élményét az egyetemes testvériség eti
kai premisszájának tekintse. Épp ellenkezőleg, ahogy Jüan-vu 
mondta:

Ha igazi férfi vagy, bizton elhajthatod a paraszt ökrét, elveheted az 
éhező kenyerét.*

Ezzel csak annyit mondunk, hogy a zen túl van az etikai 
nézőponton, amelynek szankciói nem magából a valóságból, 
hanem emberek kölcsönös megállapodásából erednek. Az 
etikai nézőpont, ha univerzálisnak vagy abszolútnak tekint
jük, lehetetlenné teszi a létezést, hiszen egyetlen napig sem 
maradhatnánk fenn más lények elpusztítása nélkül.

Ha úgy tekintjük, hogy a zen a nyugati vallásokkal azonos 
funkciót tölt be, természetesen kérhetünk számon logikai 

 kapcsolatot a zen központi élménye és az emberi kapcsolatok 
jobbításának szándéka között Ezzel azonban a szekeret fog
nánk a lovak elé. Inkább valami ehhez hasonló élmény vagy 
életmód a megjobbított emberi kapcsolatok célja. A Távol- 
Keret kultúrájában az emberi kapcsolatok problémája inkább 
a konfucianizmus szférájára tartozik, mint a zenre, bár a 
Szung-dinasztia (959-1287) óta a zen következetesen támo
gatta a konfucianizmust, Japánban pedig a konfuciánus elvek 
fő meghonosítója volt. Jelentőségét olyan kulturális közeg

* Kommentár a Pi-jen Lu, 3-hoz.
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megteremtésében látta, ahol a társadalmi renddel való össze
ütközés nélkül virágozhatott, hiszen a konfuciánus etika köz
tudomásúlag emberi és relatív, nem pedig isteni és abszolút.

Noha maga a zen élmény alapvetően „következetlen”, 
mégis vannak következményei abban az értelemben, hegy 
bármely irányban, bármely elképzelhető emberi tevékenység
ben alkalmazható, és alkalmazása minden munkának külön
leges minőséget kölcsönöz. A spontán élet jellemző hangja a 
mo-csi-csuM (haladás habozás nélkül), vu-vei, amit itt célnélkü
liségnek foghatunk fel, és vu-si, az affektáltság hiánya vagy 
egyszerűség.

Miközben a zen élmény nem sugallja a cselekvés bármely 
konkrét irányát, hiszen nincs benne cél és motiváció, habozás 
nélkül fordul minden feladat fele. A mo-csi-csu akadályoktól, 
alternatívák közötti „ingadozástól” mentes tudat, és a zen 
képzés nagy részét azt teszi ki, hogy a tanítványt dilemmák elé 
állítják, amelyeket egyetlen pillanatnyi megtorpanás, tudatos 
mérlegelés nélkül kell megoldania. A válasznak olyan köz- 
vetlenül kell fakadnia a felmerülő helyzetből, mint tapsnak az 
összeütött tenyerekből, vagy szikrának a megütött kovából. 
Az ehhez nem szokott tanítvány eleinte zavarban van, mihelyt 
azonban hinni tud saját „eredeti”, spontán tudatában, nem
csak könnyedén reagál, de maguk a válaszok meghökkentően 
adekvátak is lesznek. Hasonlóan a spontán, sziporkázóan szel
lemes hivatásos komikushoz, aki bármely helyzetben feltalálja 
magát.

A mester esetleg beszélgetni kezd a tanítvánnyal, egy sor 
szokványos kérdést tesz fel hétköznapi dolgokkal kapcsolat
ban, amelyekre a tanítvány teljes spontaneitással válaszol. Ám  
egyszer csak így folytatja: „A kádból lefolyó víz vajon az óra 
járásával megegyező irányban vagy fordítva örvénylik?” Ha a 
tanítvány, megütközve a kérdés váratlanságán, megpróbál 
visszaemlékezni, hogyan is történik valójában, a mester rári- 
vall: - Ne gondolkozz! Csináld! így! -, és kezével örvényt 
kavar a levegőben. Vagy, ha kevésbé segítőkész, azt mondja: - 
Eddig egészen természetesen és könnyedén válaszoltál a kér
déseimre, most miért akadtál meg?

A tanítványnak is szabad feladat elé állítania mesterét, és 
elképzelhető, hogy abban az időben, amikor a zen képzés még 
kevésbé volt formális, a zen közösségek tagjainak nagy élve-
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zetet jelentett, ha csapdát állíthattak egymásnak. Ez a kapcsolat 
bizonyos mértékben ma is fennáll, annak ellenére, hogy a 
szanzen-beszélgetés, amelynek során a mester feladja a koant, 
a tanítvány pedig válaszol, igen ünnepélyes. A néhai Kozuki 
Rosi teázás közben két amerikai szerzetest szórakoztatott, 
amikor egyszer csak egykedvűen rákérdezett: - Nos, uraim, 
mit tudnak önök a zenről? - Az egyik szerzetes összecsukott 
legyezőjét az arcába akarta vágni. A mester azonban abban a 
pillanatban finoman félrehajtotta a fejét, háta mögött a le
gyező egyenesen átrepült a papír sodzsin, ő pedig harsány 
nevetésben tört ki,

Suzuki fordította le Takuan zen mester egyik hosszú leve
lét, mely a zen és a kardvívás kapcsolatáról szólt, Valószínűleg 
ez a legjobb irodalmi forrás arról, hogy mit ért a zen mo-csi- 
csun („habozás nélküli haladáson”).* Mind Takuan, mind 
Bankéi hangsúlyozta, hogy az „eredeti” vagy „meg-nem-szü- 
letett” tudat még a legközönségesebb emberben is örökösen 
csodát művel. A fának megszámlálhatatlanul sok levele van, a 
tudat azonban mindét egyszerre be tudja fogadni, egyiküknél 
sem kényszerül „habozásra”. Bankéi egy arra látogató szer
zetesnek így magyarázta ezt: - Bebizonyítom, hogy a tudatod 
Buddha-tudat. Figyeld meg, hogy mindaz, amit mondok, 
eljut hozzád, a legkisebb dolog sem hibádzik, pedig én nem 
tukmálom rád.** - Az egyik kötözködő nicsireni szerzetest, 
aki örökösen közbekiabált, mondván, egyetlen szót sem ért, 
Bankéi arra kérte, jöjjön hozzá közelebb. A szerzetes előrébb 
lépett. - Még közelebb! - kérte Bankéi. A szerzetes még egyet 
lépett előre. - Nos - mondta Bankéi ugye, milyen jól 
értesz!*** — Más szóval természetes organizmusunk a legcso
dálatosabb módon, a legkisebb habozás és töprengés nélkül 
képes bonyolult cselekvésekre. Maga a tudatos gondolkodás 
is spontán működések egész rendszerén alapul, ezért igazából 
nem tehetünk mást, mint hogy teljesen rábízzuk magunkat. 
Az ember maga ez a működés.

      * Suzuki (7), 73-87. o. A levél részletei olvashatók Suzuki (1) 3. kötet 
318-319, oldalán is.

** Bankei Kokusi Szeppo. Hasegawa professzor olvasta a szerzőnek.
*** Suzuki (10), 123. o.



A zen nem pusztán az impulzív cselekvés kultusza. A mo- 
csi-csu lényege szerint nem a reflektív gondolkodást utasítja el, 
csak a cselekvés és gondolkodás „gátlását”, hogy a tudat válasza 
mindig olyan legyen, mint labda a hegyi patakban - „egyik 
gondolat jön a másik után, habozás nélkül”. Ez némileg 
emlékeztet a szabad asszociáció pszichoanalitikus gyakorlatá
ra, amely arra hivatott, hogy a gondolatok szabad áramlását 
megszabadítsa a „tudattalan” gátlásoktól. Hajlamosak va
gyunk összekeverni a „gátlás” - mint tisztán akadályozó folya
mat - és a kigondolt válasz fogalmát, pedig a különbség 
könnyen megfigyelhető olyan tisztán „gondolkodó” folyama
tokban, amilyen mondjuk egy számoszlop összeadása. Sok 
emberben bizonyos számokkal végzett műveletek, mint pél
dául 8+5 vagy 7+6, olyan ellenállást keltenek, amelyek képesek 
megakasztani a folyamatot. Miután ez bosszantja és lehangolja, 
megpróbálja a gátlást is gátolni, így ebből az állapotból a meg- 
zavarodott visszacsatoló rendszerekre jellemző „lebegés” lép fel. 
A legegyszerűbb gyógymódnak az tűnik, ha felszabadítjuk a 
gátlást, hogy azt már ne kelljen gátolnunk. Ha szabad a gátlás, 
automatikusan megszünteti önmagát. Jó példa erre a kerék
pározás. Ha az ember kezd balra dőlni, nem áll ellen a dőlés
nek (vagyis a gátlásnak) azáltal, hogy jobbra próbál fordulni. 
Balra fordítja a kormányt - és az egyensúly helyreáll. Az elv 
természetesen megegyezik azzal, ahogy a „spontaneitásra tö
rekvés” ellentmondásából lépünk ki, hogy elfogadva a „törek- 

  vés” „spontaneitását”, nem állunk ellen a gátlásnak.
Talán „gátlás” volna a legjobb fordítás a zen nienN fogalmára, 

ahogy például a vu-nien „nem-gondolat” vagy inkább „nem- 
hátsó-gondolat” kifejezésben szerepel. Takuan rámutatott, 
hogy ez a „kötődés” igazi jelentése a buddhizmusban; aho
gyan például azt mondjuk: Buddha mentes a világi kötődések
től. Ez nem jelenti azt, hogy „kő”-Buddha lenne, akinek 
nincsenek érzései, érzelmei, nem éhes, és nincsenek fájdal
mai. Csupán annyit jelent, hogy semmit sem gátol. A zen 
cselekvési stílusát ezért jellemzi a tökéletes odaadás, eltökélt
ség érzése. A zen mindenbe szabadon és teljes szívvel fog bele, 
anélkül, hogy fél szemmel magát figyelné. Nem tekinti szel
lemi emelkedettségnek, ha valaki krumplipucolás közben Is
tenről gondolkodik. A zen szellemisége tisztán nyilvánul meg 
krumplipucolás közben is. Lin-csi szavaival:
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Ha ideje felöltözni, vedd fel a ruhád! Ha járnod kell, járj! Ha ülnöd 
kell, ülj. Egyetlen gondolattal se kutasd a Buddha-létet... Azt mon
dod, hat érzéked és minden cselekedeted tökéletesen fegyelmezett. 
Szerintem ezzel csak karmát teremtesz. A Buddha(-természet) és 
a dharma hajszolása karmát teremt és a pokolba vezet. A Bódhiszat- 
tva-lét hajszolása is karmát teremt, a szútrák és kommentárok 
tanulmányozása úgyszintén. A Buddhák és a pátriárkák mentesek az 
efféle mesterkedésektől... Mindenfelé hallani, hogy a Taót tisztelni kell, 
a dharmát meg kell valósítani. Mondd, miféle dharmát kell megvaló
sítani, miféle Taót kell tisztelni? Ahogy most élsz, abból mi hibádzik? 
Mit teszel hozzá ahhoz, ahol jelenleg tartasz?*0

Egy másik Zenrin-vers szerint:

Semmi sem ér fel az öltözködéssel, evéssel.
Azon kívül sem Buddha nincs, sem pátriárkák.p

Ez a vu-si minősége, az a természetesség, amely mentes min
den olyan mesterkedéstől, természetességet szolgáló eszköz
től, mint a zenről, a Taóról vagy Buddháról való gondolkodás. 
Az. ember nem kizárja az ilyen gondolatokat - egyszerűen 
maguktól kihullanak, ha látjuk, hogy nincs szükség rájuk. 
„Nem sürgölődik, ahol Buddha van, ahol pedig nincs Budd
ha, meg sem áll.”**

Mert, megint csak a Zenrin szavaival:

Hogy tud eredeti tudatról, természetről —
Épp ebben áll a zen súlyos baja!Q

Ahogy „hal úszik, nem törődve vízzel, madár száll szélben, 
mit sem tudva szélről”, az igazi zen élet sem „ver hullámokat, 
ha nem fúj a szél”, nem kell, hogy az életre ráadásul vallással, 
szellemiséggel foglalkozzon. A negyedik pátriárkával való ta
lálkozása után ezért nem kapott többé virágot a madaraktól 
Fa-jung, a bölcs, mert nem hivalkodott szent mivoltával. Az 
ilyen emberről mondja a Zenrin:
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* Lin-csi Lu, Kti-cun-hszü Jil-lu 1: 4: 6,11-12,12
** Si Niu Tu, 8.
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Erdőben jár, és a fűszál se rezzen;
Vízbe gázol, s nem ver hullámokat.R

Ügyet sem vetnek rá, maga sem veszi észre magát.
Sokszor mondják, hogy aki magába kapaszkodik, olyan, mint
ha tüske volna a bőrében, a buddhizmus pedig a második 
tüske, amellyel kipiszkálhatjuk az elsőt. Ha sikerült, mindket
tőt el lehet dobni. Mihelyt azonban a buddhizmus, a filozófia 
és a vallás csak újabb módszer, hogy a szellemi biztonság 
vágyában önmagunkba kapaszkodhassunk, a két tüske eggyé 
válik - akkor pedig mivel szedjük ki? Erről mondta Bankéi: 
„vérrel mossuk le a vért”. Ezért a zenben nincs sem én, sem 
Buddha, akiben megkapaszkodhatnánk sem elérendő jó, sem 
elkerülendő rossz, sem kiirtandó gondolatok, sem megtisz
títandó tudat, sem elkárhozó test, sem megváltandó lélek. Az 
absztrakciók egész rendszere egy csapásra darabjaira hullik. 
Ahogy a Zenrin mondja:

Az élet úgy marad meg, ha elpusztítod:
S akkor köszönt először béke rád.s 
Egyetlen szó eget-földet helyére tesz;
Egyetlen kard egész világot elsimít.T

Erről az „egyetlen kardról” mondta Lin-csi:

Ha művelik, nem működik a Tao - mindenfelől gonosz állapotok 
kelnek ellene. Ha azután előkerül a bölcsesség (pradzsnyá) kardja, 
végképp semmi sem marad*

Az absztrakciót kigyomláló „pradzsnyá kardja” az a „közvetlen 
rámutatás”, amellyel a zen a vakhit zsákutcáit elkerülve egye
nesen a szívbe hatol. Lang kormányzója kérdezte egyszer 
Jao-santól: - Mi a Tao? - A mester először az égre mutatott, 
azután a mellette álló vizeskancsóra. Majd magyarázatképpen 
hozzátette: - A felhő az égen, a víz a kancsóban.

* Ku-cun-hsziiJü-lu, 1: 4:13.





HARMADIK FEJEZET

A ZAZEN ÉS A KOAN

EGY ZEN MONDÁS szerint „az eredendő megvalósítás 
csodálatos gyakorlás” (japánul homo miosuA). Ez azt jelenti, 
hogy nem kell különbséget tenni a megvilágosodás (szatori) 
elérése és a zen meditációval és tevékenységekben való gya
korlása között. Azt gondolhatnánk, hogy a zen gyakorlása 
eszköz a megvilágosodás elérésére, ez azonban nem így van. 
Hiszen a zen gyakorlása nem igazi gyakorlás, amíg valamilyen 
cél lebeg a szemünk előtt, ha pedig már nem lebeg, az a 
megvilágosodás - a cél nélküli, önmagában teljes élet, az  
„örök most”. Ha gyakorlás közben szemünk előtt cél lebeg, 
akkor egyik szemünk a gyakorlásra, a másik a célra sandít, ez 
pedig a koncentráció és az őszinteség hiányára vall. Máskép
pen: az ember nem azért gyakorolja a zent, hogy Buddha 
legyen, hanem mert mindig is Buddha volt - ez az „eredendő 
megvalósítás”, a zen élet kiindulópontja. Az eredeti megvaló
sítás a „test” (tiB), a csodálatos gyakorlás pedig annak „haszná
lata” (jungc). Ez pontosan megfelel zpradzsnyának és karuná- 
nak, a bölcsességnek, illetve a megvilágosodott Bódhiszattva 
cselekvő együttérzésének a születés-halál világában.

Az előző két fejezet az eredeti megvalósításról szólt. Az 
alábbi és a következő fejezetben az ebből fakadó gyakorlattal 
és tevékenységgel foglalkozunk - előbb a meditáció, majd a 
mindennapi munka és pihenés világával.

Láttuk már, hogy - akármilyen is volt a Tang-kori mesterek 
gyakorlata - a modern zen közösségek a Szoto és a Rinzai 
iskolában egyaránt rendkívüli jelentőséget tulajdonítanak a 
meditációnak vagy „ülő zennek” (zazen). Különös és ész- 
szerűtlen dolognak tűnhet, hogy értelmes, életerős férfiak
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hosszú órákon át egyszerűen csak üljenek. A nyugati felfogás 
szerint az ilyesmi - na mégoly hasznos is a türelem és lelkierő 
edzésében - nemcsak természetellenes, hanem mérhetetlen 
időpocsékolás is. Noha a katolikus egyházban Nyugaton sem 
ismeretlen a szemlélődés hagyománya, az „ülő és néző” élet 
elvesztette minden vonzerejét. Egyetlen vallás sem érdemel 
tiszteletet, ha nem „jobbít a világon", márpedig nehéz belátni, 
hogyan jobbíthatnánk a világon, miközben egy helyben 
ülünk. Pedig nyilvánvalónak kellene lennie, hogy bölcsesség, 
a világ valódi természetének világos megismerése nélkül vég
zett cselekvés semmin sem képes jobbítani. Mint ahogy a 
sáros vizet is úgy tisztíthatjuk meg legjobban, ha hagyjuk 
leülepedni, azt is mondhatnánk, hogy aki nyugodtan ül, és 
nem tesz semmit, valószínűleg a lehető legtöbbet teszi a 
felfordult világ érdekében.

Valójában semmi természetellenes nincs abban, ha hosszú 
ideig nyugodtan ülünk. Macskák, kutyák és más, még idege
sebb állatok is így tesznek. Az úgynevezett primitív népek - 
indiánok vagy szinte minden nemzetiségű parasztok - szin
tén. A legnagyobb nehézséget azok számára jelenti, akik olyan 
szintre fejlesztették érzékeny intellektusukat, hogy önkénte
lenül mindig előre látják a jövőt, ezért azután folyton viharos 
tevékenységben kell lenniük, hogy azt valóra is tudják váltani. 
Mintha azok, akik képtelenek tökéletesen nyugodt tudattal 
ülni és figyelni, nem tudnák a maga teljességében érzékelni a 
világot, amelyben élnek. Az ember ugyanis nem ismerheti 
meg a világot, ha csupán gondolkodik róla és tevékenykedik 
benne. Közvetlenül kell érzékelnie, és türelmesen tapasztal
nia, nem szabad előreszaladnia a konklúziókkal.

A zazen relevanciája akkor lesz nyilvánvaló, ha felidézzük, 
hogy a zen közvetlenül, a maga „épp-ilyenségében” szemléli 
a valóságot. Ha a maga konkrétságában, kategóriák és abszt
rakciók által nem tagoltan akarjuk nézni a valóságot, bizo
nyosan nem a gondolkodó - vagyis szimbólumokat alkotó - 
tudatunkkal kell szemlélnünk. A zazen tehát nem azt jelenti, 
hogy üres fejjel üldögélünk, kirekesztve minden külső és 
belső érzékelésünkből származó benyomást. Nem „koncent
ráció” abban a szokásos értelemben, hogy figyelmünket 
egyetlen érzéki tárgyra, mondjuk egy fénypontra vagy az 
orrunk hegyére korlátozzuk. Csupán csöndes, kommentá
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roktól mentes figyelése mindannak, ami itt és most történik. 
Ez a figyelem önmagunk és a külvilág, tudatunk és tartalmai
- különböző jelek, látványok, a külvilágból származó be
nyomások - „nem-különbözőségének” intenzív átélésével jár. 
Ez az élmény természetesen nem azáltal jön létre, hogy törek
szünk rá: ha minden szándék nélkül ülünk, még a szándéktól 
való megszabadulás szándéka sincs bennünk - csak úgy ma
gától jön.

Egy zen közösségben a szodo vagy zendo, a szerzetesek 
csarnoka vagy meditációs terem külső képén természetesen 
semmi figyelemre méltó nincs. Hosszú terem, mindkét olda
lán széles emelvénnyel, a szerzetesek azon alszanak és medi
tálnak. Az emelvényt tatami, szalmával kitömött vastag matrac 
borítja, a szerzetesek a terem két oldalán két sorban, arccal 
egymás felé ülnek. Az általános csendet inkább elmélyíti, 
semmint megzavarja a közeli falvak beszűrődő zaja, a kolostor 
másik szárnyából jövő tompa harangszó vagy a fákon ülő 
madarak csivitelése. Ezen kívül nincs más, csak a friss hegyi 
levegő és a speciális füstölő „erdei” illata.

A zazenben nagy jelentősége van a testtartásnak. Minden 
szerzetes keményre tömött párnákon ül keresztbe tett lábbal, 
felfelé fordított talpát combjára fekteti. Keze az ölében nyug
szik, a bal fedi a jobb kezet, tenyérrel fölfelé, a hüvelykujjak 
összeérnek. A törzs egyenes, de nem merev, a szeme nyitva 
van, tekintetét egy-két méterrel maga elé, a padlóra szegezi. A 
lélegzés szabályozott, lassú legyen, de ne erőltetett, a hangsúly 
a kilégzésen van, ennek impulzusa inkább a hasüregből, mint 
a mellkasból jöjjön. Ez azzal a hatással jár, hogy a test súly
pontja a hasba költözik ami az egész testtartásnak a szilárdság 
érzését kölcsönzi, a meditáló mintegy a föld részévé válik, 
amelyen ül. A lassú, könnyed hasi légzés fújtatóként műkö
dik, nyugodt, ragyogó tisztaságot visz a tudatba. A kezdőnek 
azt ajánlják, úgy szoktassa hozzá magát a mozdulatlansághoz, 
hogy semmi mást nem csinál, csak számolja a lélegzetvételét, 
egytől tízig, újból és újból, amíg természetesen, erőfeszítés 
nélkül nem lesz képes a kommentár nélküli ülésre.

Amíg a szerzetesek így ülnek, két kisegítő jár föl és alá az 
emelvények között, kezében keiszakuval - egyik végén göm
bölyű, a másikon ellapított, „figyelmeztető pálcával" amely 
a Mandzsuszri Bódhiszattva pradzsnyá kardját szimbolizálja.
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Ha látják, hogy valamelyik szerzetes elszundít, vagy helytelen 
tartásban ül, megállnak előtte, szertartásosan meghajolnak, és 
ráütnek a vállára. Azt mondják, ez nem „büntetés”, hanem 
„élénkítő masszázs”, amely oldja a vállizmok merevségét, a 
tudatot pedig visszatéríti az éberség állapotába. A szerzete
sek azonban, akikkel erről a gyakorlatról beszéltem, mintha 
ugyanazzal a fanyar humorral viszonyulnának ehhez, amit a 
bentlakásos fiúkollégiumokban megszokott testi fenyítéssel 
kapcsolatban ismerünk. A szodo rendtartása azután ki is 
mondja: a reggeli gyakorlat idején a szunyókálókat a keiszaku- 
val szigorú bánásmódban kell részesíteni*

Időről időre megszakítják az ülő testtartást: a szerzetesek 
sorba fejlődnek, és gyors ütemben körbemasíroznak a terem
ben, hogy el ne nehezüljenek. A zazen periódusait a kolostor 
földjein végzett munka is megszakítja, akárcsak az épület 
takarítása, a fő szentélyben vagy „Buddha termében” folyta
tott szertartások és más kényszerű tevékenységek - például 
étkezés vagy rövid alvás. Az év bizonyos részeiben a zazent 
folytonosan művelik reggel fél 4-től este 10-ig, ezeket a 
hosszú periódusokat szessin („a tudat összeszedése”) néven 
említik. A szerzetesek életének minden aspektusát pontos, bár 
nem hivalkodó rituálé szabályozza, amely adódónak bizonyos 
militarista jelleget kölcsönöz. A szertartásokat körülbelül egy 
tucat különböző haranggal, kereplővel, fából készült gonggal 
jelzik és kísérik, amelyet más-más ritmusban ütnek meg, attól 
függően, hogy zazen, étkezés, szertartás, előadás vagy szanzen, 
a mester elé járulás alkalmára figyelmeztet-e.

A rituális vagy ceremoniális stílus nagyon is jellemző a 
zenre, ami némi magyarázatra szorul egy olyan kultúrában, 
amely az ilyesmit a mesterkéltséggel és a babonával azonosí
totta. A buddhizmusban az ember négy fő tevékenységét - a 
járást, állást, ülést és fekvést - négy „tisztességnek” nevezik,

* Suzuki (5), 99. o. A szabályzat azt is kimondja, hogy „aki kiszolgáltatja 
a kószákut, udvariasan kulcsolja össze a kezét és hajoljon meg; ne engedjen 
az önös gondolatoknak, és ne tápláljon haragot”. Úgy tűnik, a lényeg az, 
hogy a keiszakunak kétféle alkalmazása van: az egyik a váll masszírozása, a 
másik pedig, akármilyen finoman fogalmazzuk is meg, a büntetés. Figye
lemre méltó, hogy Bankei saját közösségében eltörölte ezt a gyakorlatot, 
mondván, az alvó ember nem kevésbe Buddha, mint az éber.



mert ezek a Buddha-természet emberi (nirmánakája) alakjá
ban felvett testhelyzetei. Az ember mindennapos tevékenysé
geinek rituális stílusában tehát azt ünnepeljük, hogy „a közön
séges ember Buddha”, ráadásul ez a stílus szinte természetesen 
adódik, ha az ember mindent teljes odaadással végez. így ha 
valaki egy olyan egyszerű és triviális dolognak, mint amilyen a 
cigarettára gyújtás, teljes figyelmet szentel, a lángot, a felszálló 
füstöt és a lélegzetvételt a világ legfontosabb dolgának látja, a 
külső megfigyelőnek fel fog tűnni a cselekvés rituális stílusa.

A Szoto iskola különösen hangsúlyozza a „Buddhaként 
való cselekvés” attitűdjét, amelyben a zazen és a napi tevé
kenységek sora nem valamely cél elérésére szolgáló eszköz, 
hanem a Buddha-természet tényleges megnyilvánulása. Ahogy 
Dógen mondja a Sobogenzóban:

Ne gondolj minden pillanatban a holnapra, csak a mára, csakis erre 
az érára. A holnap nehéz és bizonytalan. Gondolj arra, hogy úgy 
kövesd a Buddha útját, ahogy ma élsz... Haladéktalanul a zen 
gyakorlására kell koncentrálnod, mintha csak ez a ma, csak ez az 
egyetlen óra lenne a tiéd. Ezután már igazán könnyen fog menni. El 
kell feledkezned a benned rejlő jóról és rosszról, erőről és gyengeségről.*

Zazen közben nem szabad sem a szatori elérésére vagy a 
születés-halál elkerülésére gondolni, sem valamilyen jövőbeli 
dologra törekedni.

Ha eljön az élet: ez az élet. Ha eljön a halát: ez a halál. Nincs oka, 
hogy a hatalmuk alá kerülj. Ne is reménykedj bennük. Ez az élet és 
ez a halál Buddha élete és halála. Ha visszautasítod, ha próbálod 
eldobni, Buddha-életedet veszíted el.**

A múlt, jelen, jövő „három világa” nincs egymástól elér
hetetlen távolságra, mint ahogy általában feltételezik.

Az úgynevezett múlt a szív csúcsa; a jelen az ököl csúcsa; a jövő pedig 
az agy hátulsó része.***
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* Zuimonki fejezet, Maunaga (1), 42. o.
** Sodzsi fejezet, uo. 44. o.

*** Kenbucu fejezet, uo. 45. o.



Az idő egésze itt van ebben a testben, amely Buddha teste. 
A múlt az emlékeiben, a jövő a várakozásokban jelenik meg, 
és mindkettő a jelen, mert ha közvetlenül és tisztán figyeljük 
a világot, múlt és jövő sehol nem található benne.
Bankei szintén erre tanít:

Eredendően Buddhák vagytok; nem most váltok Buddhává. A veletek 
született tudatban nincs egy fikarcnyi hiba sem... Ha a leghalványabb 
vágy él bennetek, hogy jobbak legyetek, mint amilyenek vagytok, ha a 
legkisebb mértékben is kerestek valamit, máris a meg-nem-született 
ellenében haladtok.*

így tekintve tehát a zen gyakorlat elég nehezen egyeztethető 
össze a Rinzai iskolában ma uralkodó fegyelemmel, amely 
abból áll, hogy egy többszintű, körülbelül ötven koan-problé
mát tartalmazó sorozat megoldásán kell végighaladni. Számos 
Rinzai mester a legnyomatékosabban hangsúlyozza, hogy fel 
kell kelteni a tanítványban a keresés intenzív szellemét, a 
„kétség” kényszerítő érzését, amely úgyszólván lehetetlenné 
teszi, hogy megfeledkezzen a megoldásra váró koanról. Ez 
persze jó adag vetélkedéshez vezet a különböző fokú előreha
ladást elért tanítványok között, és a folyamat „elvégzéséhez” 
igen határozott formális elismerés társul.

Miután a koan gyakorlatának formai részletei a buddhista 
világ máig megfejtetlen titkai közé tartoznak, nehéz tárgyi
lagosan értékelni, na az ember maga nem járta végig a képzést. 
Másfelől, aki végigjárta, homályos általánosságoktól eltekint
ve köteles hallgatni róla. A Rinzai iskola mindig is tiltotta a 
különböző faunokra adott formálisan elfogadható válaszok 
publikálását, mivel az egész, gyakorlatnak az a célja, hogy 
intuitív úton magunk fedezzük fel azokat. Ha ismetjük a 
válaszokat, anélkül hogy magunk jöttünk volna rá, az olyan, 
mintha utazás helyett a térképet tanulmányoznánk. A felis
merés pillanatnyi döbbenete nélkül a puszta válasz lapos és 
kiábrándító, ha valaki őszinte érzés nélkül mondja ki, valószí
nűleg egyetlen valamirevaló mestert sem csaphat be.

Semmi sem indokolja azonban, hogy ez a folyamat „elő
menetelt”, „vizsgát”, „bukást”, „valódi” Buddhává válást (for-
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* Suzuki (10), 177-178. o.
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mális kritériumok alapján) és más efféle ostobaságokat foglal
jon magába. Minden jól szervezett vallásos intézményben 
bőven találunk ehhez hasonló értelmetlenségeket, ami általá
ban egy bizonyos „stílus” követésére, egyfajta esztétizáló szen
vedélyre vezethető vissza, amely kifinomultságában képes 
arra, hogy elválassza az ocsút a pelyvától. A liturgia esztétája 
ilyen kritériumok alapján különböztetni meg a római kato
likus papot az anglikán katolikustól, miközben a tradíció 
manírjait összetéveszti az apostoli öröklés természetfeletti 
jegyeivel, A hagyományos stílus követése azonban néha egé
szen lenyűgöző eredményre vezet, egyes kézműves- vagy 
festőiskolák például nemzedékről nemzedékre örökítik szak
májuk mesterfogásait, sajátos titkait, és azok birtokában kü
lönleges szépségű tárgyakat hoznák létre. Ám még így is 
könnyen affektált, mesterkélt „modorrá” válik, és abban a 
pillanatban minden „zen” kiveszett belőle.

A koan rendszerét mai formájában nagyrészt a lenyűgözően 
sokoldalú Hakuin (1685-1768) mester építette fel és szer
vezte meg módszeresen. A Rinzai iskolában a zen képzés teljes 
folyamata mind a mai napig hat fokra osztható. Először is, van 
Öt koanD csoport:

1. Hossin vagy dharmakája koan, amelyen „belépünk a zen 
külső kapuján”.

2. Kikan vagy „csalóka korlát” koan, amely az első csoport
ban elért állapot aktív kifejezéséhez kötődik.

3. Gonzen vagy „szóvizsgálat” koan, feltehetőleg a zen meg
értés szóbeli kifejtésével kapcsolatos.

4. Nanto vagy „nehezen áthatolható” koan.
5. Goi vagy „Öt Rang” koan, amely az úr-szolga vagy 

„princípium" (li) és „dolog-esemény” (si) ötféle viszonyán 
alapul. A zen ezen a ponton Hua-jen vagy az Avatamszaka 
filozófiájához kapcsolódik.

A hatodik stádium a buddhista előírásoknak és a szerzetesi 
élet szabályainak (vinája) tanulmányozása a zen megértése 
fényében*

Ez a képzés rendesen nagyjából harminc évig tart. Távolról 
sem minden zen szerzetes járja végig azonban a teljes képzést.

* Ez a vázlatos leírás az American Academy of Asian Studies konferen
ciáján Ruth Sasakitól származó információn alapul.
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Ezt csak attól várják el, aki meg kívánja kapni mesterétől az 
inkát, a „jóváhagyás pecsétjét”, hogy maga is mesterré (rosi) 
válhasson, miután alaposan kiképezték mindazon „ügyes esz
közök” (upája) használatára, amelyekkel képes másokat meg
tanítani a zenre. Mint hasonló esetekben általában, a rendszer 
itt is csak annyira jó, amilyenné az emberek teszik, a képzést 
elvégzők között tehát vannak óriás Buddhák és törpe Budd
hák is. Nem feltételezhetjük, hogy aki túljutott egy vagy akár 
több koanon, szükségképpen „megváltozott”, jelleme és élet
vitele radikálisan eltér a korábbitól. Azt sem gondolhatjuk, 
hogy a szatori egyetlen hirtelen ugrás a hétköznapi tudatból a 
„tökéletes, felülmúlhatatlan megvilágosodásba” (anuttára szám

jak szambódhi). A szatori valójában bárminek a hirtelen intuitív 
felfogását jelentheti, egy elfeledett név felidézését éppúgy, 
mint a buddhizmus legmélyebb elveinek megértését. Az em
ber keres, kutat és nem talál. Egyszer aztán feladja a keresést, 
és akkor magától megjön a válasz. A képzés folyamán tehát 
több alkalommal átélhetjük a szatorit. Van nagy szatori és kis 
szatori, számos koan megoldásában nincs semmi fantasztikus, 
csak egy kis „spiritusz” kell, hogy felfogjuk a buddhista elvek 
zen stílusú megközelítését.

A buddhizmus vívmányait a Nyugat elképzelésében sok
szor eltorzítja a „titokzatos Kelet” mítosza és a századforduló 
körüli évtizedekben széles körben elterjedt teozófiai írások 
szenzációs fantazmagóriái. Ezek a fantazmagóriák nem a 
buddhizmus első kézből való tanulmányozásából származtak, 
hanem a szútrák mitológiai részleteinek szó szerinti olvasatá
ból, amelyben a Buddhák és a Bódhiszattvák számtalan cso
dálatos, emberfeletti attribútummal rendelkeznek. Ezért nem 
szabad összetéveszteni a zen mestereket a teozófia „mahat- 
máival” - a dicsőséges „bölcsesség bűvös mestereivel”, akik 
Tibet hegyi erődítményeiben gyakorolják okkult tudomá
nyukat, A zen mester közönséges emberi lény. Ugyanúgy 
megbetegszik és meghal, ugyanúgy ismer örömet és bánatot, 
ugyanúgy megvan áldva rossz tulajdonságokkal és „gyengék
kel", mint bárki más, nem áll felette a szerelemnek sem, teljes 
értékű emberi kapcsolatot tarthat fenn a másik nem kép
viselőivel. A zen kiteljesítése abban áll, hogy egyszerűen és 
egészen emberek legyünk A zen ismerőjét az különbözteti 
meg a közönséges emberek sokaságától, hogy az utóbbiaknak
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így vagy úgy bajuk van saját emberi voltukkal, törekvéseik
ben* angyalokká vagy démonokká szeremének válni. Ikkju 
egyik dóka verse szerint:

Eszünk, ürítünk, alszunk, felkelünk;
Ez a világunk.
Utána csak annyi dolgunk marad,
hogy meghalunk.**

A koan képzés a mester-tanítvány viszony tipikusan ázsiai 
felfogására épül, amely gyökeresen elüt a miénktől. Az ázsiai 
kultúrák ugyanis ezt különösen szent kapcsolatnak tekintik, 
amelyben a mester felelős a tanítvány karmájáért. A tanítvány 
cserébe abszolút engedelmességgel tartozik a mesternek, tö
kéletesen elfogadja autoritását, úgyszólván saját apjánál is na
gyobb tiszteletben tartja - ami ezekben az országokban igen 
sokat jelent. A fiatal zen szerzetes szemében tehát a rosi a 
legfőbb patriarchális tekintély szimbóluma. A rosi rendszerint 
tökéletesen játssza a szerepét - általában meglett férfiú, aki 
külsejében tüzes tigrisre emlékeztet, és ha ünnepélyes öltözé
kében elfoglalja helyét a szanzen kihallgatáshoz, személyéből 
tökéletes fellépés és méltóság árad. Ebben a szerepében két 
lábon járó szimbóluma mindannak, ami a spontaneitást visz- 
szarettenti és kínos elfogódottságot kelt. Ez a szerep valójában 
upája, leleményes eszköz a kezében, amellyel arra készteti a 
tanítványt, hogy „önuralmat” erőltessen magára, hogy tökéle
tesen természetes tudjon maradni e félelmet keltő archetípus

* Aligha hangsúlyozhatjuk túl a nagy buddhista szimbólum, a bháva- 
csakra, a „keletkezés kereke” jelentőségét. Angyalok és démonok foglalják el 
a legfelső és legalsó pozíciókat, a tökéletes boldogság és a tökéletes frusztrá
ció pozícióit Ezek a pozíciók a kerék ellentétes oldalain fekszenek, mert 
egymáshoz vezetnek, Nem annyira valóságos embereket reprezentálnák, 
mint inkább saját ideáljainkat és rettegésünket, hiszen a kerék valójában az 
emberi tudat térképe. Az ember pozíciója középen, vagyis a kerék bal oldalán 
van, és csak ebből a pozícióból válhat valaki Buddhává. Az ember születését 
ezért szokatlan szerencsének tekintik, bár ezen nem a fizikai eseményt kell 
érteni, mert az ember valójában nem „születik meg az emberi világban”, 
amíg teljesen el nem fogadta saját emberi mivoltát.

** R. H. Blyth fordításából, „Ikkyu's Dóka”, The Young East, 2. kötet, no. 
7. (Tokió, 1953).
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előtt. Ha erre képes, szabad ember, akit a világon senki nem 
tud zavarba hozni. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy 
a japán kultúrában a serdülőt és az ifjút előszeretettel teszik  
gúny tárgyává, hogy ezáltal is a társadalmi konvenciókhoz 
próbálják idomítani a fiatalságot.

A zen azzal teszi hozzá a magáét a mester-tanítvány viszony 
közönséges ázsiai felfogásához, hogy a kapcsolat alakítását 
teljes egészében a tanítvány kezdeményezésére bízza. A zen 
alapvető álláspontja, hogy nincs mit mondania, sem tanítania. 
A buddhizmus igazság annyira magától értetődő, annyira 
nyilvánvaló, hogy minden magyarázat csak elhomályosíthatja 
azt. A mester ezért semmilyen módon nem „segít?’ a tanít
ványnak, hiszen a segítség valójában csak hátramozdítaná. 
Éppen ellenkezőleg, mindent megtesz, hogy korlátokat és aka
dályokat gördítsen az útjába. Ez az oka, hogy Vu-men kommen
tárjai a Vu-men kuan különböző faxinjaihoz szándékosan félre
vezetőéit, a koan egészét „szőlőkacsoknak”, „gubancnak”, egy- 
egy csoportját „csalóka korlátnak” (kikan) vagy „nehezen átha- 
tolhatónak" (nanto) nevezik. Olyan ez, mint amikor a sövényt 
nyírással dúsítják: nyilván a segítség szándéka az alapvető, ám a 
zen tanítvány nem ismerheti meg igazán a zent, amíg nem maga 
fedezi fel. Van egy kínai közmondás: „Ami a kapun jön be, nem 
a család kincse. A zen ezt úgy értelmezi, hogy a másoktól 
kapott tudás nem a sajátod. A szatori, magyarázza Vu-men, 
csak akkor érkezik el, ha kimerítettük a gondolkodás minden 
lehetőségét, és meggyőződtünk róla, hogy a tudat nem képes 
megragadni önmagát. Ikkju másik dókája szerint:

A Buddhát másutt keresni:
Balgaság,
Balgaság a javából

Hiszen

Régmúlt énem 
Természetben nem-létező;
Holtában nincs helye;
Egyáltalában semmi se.*

* R. H. Blyth, uo. 3. kötet, no. 9.14. o. és 2, kötet, no. 2. 7. o.
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Ezért a koan alsó foka, a hossin a tanítvány megtévesztésével 
kezdődik, éppen az ellenkező irányba tereli őt, mint amerre 
keresnie kell. Csak éppen nagyon ügyesen, rejtett stratégiával 
teszi ezt. Mindenki tudja, hogy a Buddha-természet önmagán 
„belül”, nem kívül keresendő, tehát egyetlen tanítvány sem 
dől be, ha azt mondják neki, menjen Indiába, vagy olvasson 
egy bizonyos szútrát. Épp ellenkezőleg, azt mondják neki, 
keresse önmagában! Sőt, mi több, arra biztatják, hogy egész 
lényével, teljes energiájával keressen, soha ne adja fel a Ku
tatást, sem éjjel, sem nappal, akár a zazent gyakorolja, akár 
dolgozik, akár táplálkozik. Valójában bolondot űznek belőle, 
arra biztatják, hogy körbe-körbe keringjen, mint a saját farkát 
kergető kutya.

Az első koan tehát általában Hui-neng „eredeti arca”, Csao- 
csou „Vu”-ja vagy Hakuin „egy tenyere”. Az első szanzen 
beszélgetésen a rosi arra tanítja kelletlenül elfogadott tanítvá
nyát, hogy fedezze fel saját „eredeti arcát”, „tekintetét”, ami
lyen a valódi természete volt fogantatása előtt. Akkor jöjjön 
csak újra, ha felfedezte, és bizonyságot tud adni róla. Eközben 
semmi szín alatt ne beszélje meg a problémát másokkal, és ne 
kérjen segítséget. Visszatérve a szodóba, a szerzetesek közé, a 
dzsikidzsicu vagy „elöljáró szerzetes” bizonyára bevezeti a za
zen alapjaiba, megmutatja neki, hogyan üljön, esetleg arra 
biztatja, hogy a lehető leghamarabb térjen vissza a rosihoz 
szanzenre, egyetlen alkalmat se vesztegessen el, hogy a feladott 
koan helyes szemléletére szert tegyen. Az „eredeti arc” prob
lémáján tűnődve tehát újra és újra megpróbálja elképzelni, mi 
volt, mielőtt megszületett, vagy éppenséggel mi most létezé
sének legmélyén, mi léte alapvető valósága függetlenül tér- 
beli-időbeli kiterjedésétől.

Hamarosan rá fog jönni, hogy a rosinak nincs türelme 
filozófiai vagy más verbális válaszokhoz. A rosi azt várja, hogy 
„mutasson” neki valamit. Konkrét, kézzelfogható bizonyíté
kot kíván. A tanítvány most tehát „valóság-darabkákkal": egy 
marék kővel, egy lombos ággal, ordítással, kézmozdulatokkal 
próbálkozik - amit csak ki tud találni. Mindezzel azonban 
konok visszautasításba ütközik, amíg csak - mert már nem 
tud mit kitalálni - képzelőereje végső határára nem érkezik, 
és persze ekkor kezd a helyes úton járni, Már „tudja, hogy 
nem tud”.
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Ha elsőként Csao-csou „Vu” koanja kerül sorra, a tanítvány
nak ki kell találnia, miért volt „Vu”, azaz „Semmi” Csao-csou 
felelete arra a kérdésre, hogy „Van-e a kutyának Buddha-ter- 
mészete?”. A rosi azt kéri, mutassa be ezt a semmit. Egy kínai 
közmondás szerint: „Egy tenyér kevés a tapshozE”, ezért Ha- 
kuin azt kérdezte: Hogyan szól egy tenyér, ha csattan? Hal
lod-e azt, aminek nincs hangja? Képes vagy-e hangot előcsa
logatni ebből az egyetlen dologból, ha nincs mihez hozzá- 
ütődnie? Tudsz-e „ismeretet” szerezni saját valódi természe
tedről? Milyen őrült kérdés!

Ilyen eszközök révén a tanítvány végül eljut arra a pontra, 
amikor tökéletesen ostobának érzi magát - mintha egy óriási 
jégtömbbe zárták volna, sem mozdulni, sem gondolkodni 
nem bír. Egyszerűen semmit sem tud - az egész világ, ön
magát is beleértve merő kétség. Minden, amit lát, hall, érint, 
olyan felfoghatatlan, akár a „semmi” vagy az „egy tenyér 
hangja”. A szanzen alatt mintha megkukult volna. Egész nap 
„szédítő zsongásban” jár-kel, ül, gépiesen reagál a külvilágra, 
teljesen megvan zavarodva.

Miután valamennyi idő eltelik ebben az állapotban, a jég
tömb egyszer csak összeroskad, és a hatalmas kupac értel
metlenség hirtelen megelevenedik. Egyszerre áttetszően ab
szurddá válik a kérdés, hogy kicsoda-micsoda ő - ami persze 
kezdettől fogva nem is jelentett semmit. Nem maradt, aki 
feltegye magának a kérdést, sem aki megfeleljen rá. Ugyanak
kor ez a nyilvánvaló értelmetlenség mégis eszik-iszik, nevet 
és társalog, fel-alá szaladgál, az eget, a földet nézi, mindezt 
anélkül, hogy a legcsekélyebb problémát élné át, hogy az 
egészben valami lelki görcs bújna meg. Azért nincs görcs, 
mert a „tudat megismerésére irányuló tudat”, az „én ellenőr
zésére törő én”, legyőzetett és kiűzetett a világból, felfedve, 
hogy soha sem volt több puszta absztrakciónál. Ha a merev 
görcs kiengedett, nem tornyosul többé a világ fölé az önösség 
szilárd magva sem. Ebben az állapotban a rosi egyetlen pillan
tással felismeri, hogy a tanítvány komolyan készen áll a zen 
képzésre.

Csak látszólag ellentmondás, hogy a zen képzés akkor 
kezdődhet, amikor voltaképpen már be is fejeződött. Egész 
egyszerűen a mahájána alapelve, hogy a pradzsnyá karunához 
vezet, hogy még nem jutott el a megvilágosodáshoz az, akinek
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ebből nem következik a Bódhiszattva-élet, az Üresség „cso
dálatos kihasználása” minden érző lény javára.

Ezen a ponton a rosi olyan koanokat kezd adni a tanítvány
nak, amelyek teljesíthetetlen hőstetteket és éleseszűséget kí
vánnak tőle, mint például:

- Vedd elő a ruhád ujjából Tokió négy kerületét!
- Állítsd meg azt a hajót ott, benn az óceánban!
- Hallgattasd el azt a távoli harangzúgást!
- Egy lány átkelt az úton. A húg vajon, vagy a nővér?
Az ilyen koanok nyilvánvalóan még sokkal „trükköseb

bek”, mint a bevezető problémák. Arra próbálják rávezetni a 
tanítványt, hogy ami dilemmát jelent a gondolkodásban, nem 
feltétlenül korlátozza a cselekvést. A zsebkendőből könnyű
szerrel Tokió négy kerülete válhat, a húg-nővér problémáját 
pedig úgy is megoldhatja a tanítvány, hogy affektált nőiesség
gel átvonul a színen. Mert a maga abszolút „épp-ilyensé- 
gében” a lány pontosan az - csak a viszonyításban lesz belőle 
húg, nővér, fiatalabb vagy idősebb. Talán megértjük, miért 
mondta R. H. Blythnek valaki, aki nyolc évig gyakorolta a 
zazent, hogy a zen „puszta szójáték”, mert a tüskével-kihú- 
zott-tüske elve alapján bontja la az embert abból a kuszaság
ból, amelybe a szavak és a valóság összezagyválásával került.

A zazen folyamatos gyakorlása biztosítja, hogy a tanítvány 
tudata tiszta, akadályoktól mentes legyen, amelybe, mint nyu
godt tóba a kavicsot, dobhatja be a koant, és egyszerűen figyel
ve, hogy a tudata mihez kezd vele. Ha megoldott egy-egy 
koant, a rosi általában elvárja tőle, hogy olyan verset idézzen a 
Zenrin Kusuból, amely kifejezi a szóban forgó koan lényegét. 
Más könyveket is használnak, az Egyesült Államokban dol
gozó néhai Sokei-an Sasaki például úgy találta, hogy erre a 
célra kiválóan alkalmas kézikönyv az „Alice Csodaországban”. 
A munka folyamán alapvető koanok váltakoznak másodrendű 
koanokkal, mely utóbbiak az előbbi következményeit tárják 
fel, mély és alkalmazható ismereteket adnak a diáknak a budd
hista világszemlélet minden kérdéséről, miközben az egész 
tudásanyagot úgy adják át, hogy a diák csontjával és idegeivel 
sajátítsa el. E módszerek révén megtanul a hétköznapi élet 
minden szituációjára azonnal, habozás nélkül reagálni.

A koan utolsó csoportja az „Öt Rang” (go-i), amely a vi
szonylagos és az abszolút tudás, a dolog-események (si) és a
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mögöttük húzódó princípiumok (li) viszonyának sematikus 
szemléletével foglalkozik A rendszert Tung-san (807-869) 
dolgozta ki, de eredetileg a zen és Hua-jen (japánul Kegon) 
iskola érintkezéséből indult ki, és a doktrína szorosan kapcso
lódik a négyrétű dharmadatu tanításához.* A rangokat gyakran 
ábrázolják úr és szolga, vendéglátó és vendég közötti viszony
ként, ahol az első a meghatározó princípiumokra, a második 
a dolog-eseményekre vonatkozik így tehát:

1. Az úr lenézi a szolgát.
2. A szolga feltekint az úrra.
3. Az úr.
4. A szolga.
5. Az úr és a szolga társalognak.
Elégedjünk itt meg annyival, hogy az első négy megfelel a 

Hua-jen iskola négy dharrmáhatujának (bár a kapcsolat nem 
egészen nyilvánvaló), az ötödik pedig a „természetességnek”, 
Más szóval az univerzum, a dharmadhatu több egyaránt érvé
nyes nézőpontból szemlélhető - mint sok, mint egy, mint 
egyszerre egy és sok illetve mint sem nem sok, sem nem egy. 
A zen végső álláspontja az, hogy egyik speciális nézőpontot 
sem emeli ki, ám a körülményektől függően bármelyiket 
szabadon választja. Lin-csi szavaival:

Néha elhagyom az embert (vagyis a szubjektumot), de nem hagyom 
el a külvilágot (vagyis az objektumot). Néha elhagyom a külvilágot, 
de nem hagyom el az embert. Néha mind az embert, mind a külvilágot 
elhagyom. Néha sem az embert, sem a külvilágot nem hagyom el.**P

Hozzátehette volna: Néha pedig semmi különöset (vu-si) 
nem teszek***

A koan képzés mind az abszolút, mind a viszonylagos világ
ban a szabadság teljesen természetes állapotában zárul le. Ám 
miután ez a szabadság nem ütközik a konvencionális renddel, 
inkább olyan szabadság, amely „fenntartja a világot” (loka- 
szamgraha), a tanulmányok utolsó fázisa a zen és a társa

* Részletesen lásd fentebb, a 81. o.-tól.
** Ku-cun-hszü Jü-lu, 1 4, 3-4. o,

*** Az Öt Rang részletes, bár rendkívül zavaros ismertetését lásd Du- 
moulin és Sasaki (1) 25-29. o.
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dalmi, illetve kolostori élet szabályai közötti kapcsolattal fog
lalkozik. Ahogy Jün-men kérdezte egyszer: - E széles nagy
világon miért rezdüljek a harangra, miért öltözzem ünnep
lőbe?* Jól illik ide egy másik mester válasza, igaz, egészen más 
kontextusból: - Ha van rá jó okod, levághatod a fejem! - Mert 
a morális cselekvés akkor valóban morális, ha szabad, nem 
hajtja sem józan ész, sem szükség. Ez a szabad akarat keresz
tény tanításának legmélyebb értelme is, mert „Istennel egy
ségben” cselekedni nem lehet félelemből vagy büszkeségből, 
sem jutalom reményében, pusztán a „mozdulatlan mozgató” 
iránti megokolhatatlan szeretettől vezérelve.

Ha azt mondjuk, a koan rendszernek vannak bizonyos 
veszélyei és hátrányai, ez nem jelent többet, mint hogy min
dent lehet rosszul alkalmazni. Rendkívül kifinomult, ráadásul 
intézményesített technika lévén alkalmat kínál az affektálásrá 
és a mesterkéltségre is. Ez azonban minden technikára érvé
nyes, még az olyan „technikaszerűtlen” technikára is, mint 
Bankei módszertelen módszere. Az is fétissé válhat. Mégis 
fontos, hogy tisztában legyünk azokkal a mozzanatokkal, ahol 
a hátrányok a leginkább hajlamosak fellépni, A koan képzés
ben két ilyen pont tűnik ki.

Az első az a merev álláspont, hogy a koan a zen igazi 
megvalósításának „egyetlen útja”, A problémát persze elhes
segethetjük azzal, hogy a zen, a megvilágosodás élményétől 
eltekintve, a buddhizmusnak éppen az a fajta gyakorlata, 
amely a koanban testesül meg. Ebben az esetben azonban a 
Szoto iskola nem zen, és a zen a Rinzai iskola speciális tradícióján 
kívül a világon sehol sem található meg. Ha így definiáljuk, a zen 
a legkevésbé sem univerzális, ugyanolyan egzotikus kulturális 
hagyomány, mint a No-színház vagy a kínai kalligráfia. Nyugat- 
ról nézve a zen ilyen felfogásban csak a fanatikus Japán-imádók 
és Japán-majmoló romantikusok számára jelent valamit Nem 
mintha ez a fajta romanticizmus eredendően „rossz” volna, 
hiszen nincsenek „tiszta” kultúrák, más stílusok átvétele csak 
még több színt visz az életbe, még változatosabbá teszi. A zen 
azonban több, mint puszta kulturális ínyencség.

A második, komolyabb probléma abból adódhat, ha a sza- 
torit szembeállítjuk a koan egyes képviselői által olyannyira

* Vu-men Kuan, 16.
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üdvözölt intenzív kétség „érzetével”. Ezáltal ugyanis a szatori 
dualista felfogását képviselnénk. Ha azt állítjuk, hogy a szatori 
mélysége arányos a megelőző keresés és törekvés erősségével, 
akkor a szatorit összetévesztjük tisztán érzelmi kísérőjelensé-
geivel. Más szóval, ha az ember arra vágyik, hogy felhőtlenül 

könnyű léptű legyen, hordjon egy ideig ólmot a cipőjében, 
majd vegye le, A megkönnyebbülés érzése bizonyára arányos 
lesz az ólmos cipő viselésének idejével, valamint az ólom 
súlyával. Ez felérne a vallásmegújítók ósdi trükkjével, akik 
azzal nyújtanak óriási érzelmi felemelkedést követőiknek, 
hogy először heves bűntudattal terhelik meg őket, majd a 
Jézusba vetett hit segítségével feloldják azt. Az ilyen „fele
melkedés” azonban nem lesz tartós, az efféle szatoriról mondta 
Jün-feng: - Az a szerzetes, akinek bármiféle szatorija van, úgy 
repül a pokolba, mint a nyíl. *

A megvilágosodás szinte szükségszerűen magával hozza a 
megkönnyebbülés érzését, mert feloldja azt a jól ismert lelki 
görcsöt, amellyel az önmagát megragadni igyekvő tudat létre
hozta az egót minden konfliktusával és védekezésével együtt. 
A megkönnyebbülés érzése idővel megkopik - maga a meg
világosodás azonban nem, hacsak nem kevertük össze a meg
könnyebbüléssel, és nem próbáljuk eksztatikus élvezetté változ
tatni. A megvilágosodás tehát csak bizonyos esetekben kellemes 
és eksztatikus, és csak először jelenti az intenzív érzelmi felol
dódás élményét. Önmagában azonban csak a tudat mesterséges 
és abszurd működésének vet véget. Azon túl vu-si (semmi 
különös), hiszen a megvilágosodás végső tartalma sohasem lehet 
valamilyen speciális tudás vagy élmény tárgya. A „négy láthatat
lan” buddhista doktrínája szerint az Üresség (szunja) Buddha 
számára olyan felfoghatatlan, mint halnak a víz, embernek a 
levegő, a tévelygőnek a dolgok valódi természete.

Meg kell értenünk, hogy az a kérdés: „Mik vagyunk lénye
gében és alapvetően”, soha nem lehet önálló tudás tárgya. 
Mindaz, amit ismerünk - az élet és halál, a fény és árnyék, a 
teli és az üres - viszonylagos, csupán vonatkozásai valaminek, 
ami éppoly felfoghatatlan, mint a tér színe. A megvilágosodás 
nem jelenti azt, hogy megtudjuk, mi ez a valóság, A Zenrin 
egyik verse írja:

* Ku-cun-hszü Jü-lu, 41.
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Ahogy pillangó száll az ültetett virágra,
Úgy mondja Bódhidharma: „Nem tudok”. G

A megvilágosodás annyit jelent: megtudni, mi nem a valóság. 
Hogy többé nem azonosítjuk magunkat a tudás semmiféle 
tárgyával. Ahogy a valóság alapvető energiájára és anyagára 
vonatkozó minden kijelentés szükségképpen értelmeden, 
minden kijelentés arról, hogy „Mi vagyok én” létezésem 
legmélyén, a legteljesebb őrültség. A tévelygés oka az a hét
köznapi tudat mélyén nyugvó hamis metafizikai premissza, 
az átlagember öntudatlan ontológiája és ismeretelmélete, ki
mondatlan előfeltevése, hogy ő „valami”. Természetesen az a 
feltevés, hogy „én semmi nem vagyok”, éppoly hamis volna,  
hiszen valami és semmi, lét és nemlét összefüggő fogalmak, 
és egyaránt az „ismert” világához tartoznak.

Az izomlazítás egyik módszere, hogy addig fokozzuk iz
maink feszítését, amíg világosan meg nem érezzük, mit nem 
szabad csinálni.* Ebben az értelemben alkalmazhatóak a be
vezető koanok olyan eszközként, amely csak tovább fokozzák 
tudat abszurd erőfeszítését, hogy megragadja önmagát. Ám 
teljesen félrevezető volna azonosítani a szatorit a megkön
nyebbülés arra következő érzésével, élményével, mert a szatori 
maga az elengedés, nem annak az érzése. A zen élet tudatos 
aspektusa tehát nem a szatori - nem az „eredeti tudat” -, 
hanem mindaz, amit az ember szabadon láthat, érezhet, tehet, 
amikor felenged a tudat nyomása.  

Ebből a nézőpontból Bankei egyszerű bizalma a „meg- 
nem-született tudat” iránt, sőt még Shinran a Nembucuról 
vallott nézetei is a szatori előfokát jelentik. Ahhoz, hogy „ki 
tudjunk engedni”, nem kell mindig kimerülnünk a megraga
dásra való törekvésben, amíg már elviselhetetlenné válik. Ez
zel az erőszakos módszerrel szemben ott van a dzsúdó „finom 
módszere”, az a belátás, hogy a tudat, az alapvető valóság 
spontán és meg-nem-ragadott marad, akár próbáljuk megra
gadni, akár nem. Hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk, 
tökéletesen irreleváns - lepereg róla. Ha azt gondoljuk, hogy 
megragadni kell, vagy nem szabad megragadni, hogy ki kell

* Lásd Edmund Jacobson, Progressive Relaxation (Haladó relaxáció), Chi
cago, 1938.



engedni, vagy nem szabad kiengedni, csak fenntartjuk az 
illúziót, hogy az ego valóság, és mesterkedéseivel komoly 
akadályt tud gördíteni a Tao útjába. A „meg-nem-született” 
tudat spontán működése híján ezek az erőfeszítések vagy 
nem-erőfeszítések semmit sem jelentenek. Shinran képszerű 
megfogalmazásával: az embernek elég akár csak egyszer is 
meghallania Amitábha „megmentő ígéretét”, és kiejtenie a 
Nevet: Nembucu, tekintet nélkül arra, hogy hisz-e vagy sem, 
hogy eljutott-e a vágytalansághoz vagy sem. Ezzel törődni - 
az ego gőgje. Kicsibei, a Sin-su misztikusa szavaival:

Ha megtisztultál az én erkölcsi értékeken és fegyelmező szabályokon 
alapuló eszméjétől, nem marad benned, aki hallgatónak mondja 
magát, így semmit nem fogsz elszalasztani a hallottakból.*

Amíg az ember a hallgatásról gondolkodik, nem hall tisztán, 
amíg pedig arról gondolkodik, hogyan próbáljon vagy hogyan 
ne próbáljon kiengedni, képtelen lesz kiengedni. Mégis, akár  
gondolkodik a hallásról, akár nem, a füle azért csak hall, 
semmi nem akadályozhatja meg, hogy a hang eljusson hozzá.

A koan módszer előnye talán, hogy általános célokra a másik 
út túlságosan kifinomult, és túl könnyen félreérthető - külö
nösen a szerzetesek által, akik kapva-kapnak az alkalmon, 
hogy felmenthetik magukat, amiért a kolostorban henyélnek, 
miközben a kegyes laikus társadalom adományaiból élnek 
Szinte bizonyos, hogy a Tang-kori mesterek idején a „nem- 
keresés” hangsúlyozását ezért váltotta fel a koan energikusabb 
gyakorlata, mint az egoista akarás felőrlésére való eszköz. 
Bankei minden módszertől és eszköztől mentes zen irányzata 
nem teremtett alapot iskolák és intézmények létrehozására, 
hiszen elvei szerint a szerzetesek akár mehetnek is a dolgukra, 
halászni vagy a földet művelni. így azután a zenből semmilyen 
külső jel nem marad, még az igazság holdjára mutató ujj sem.
- ami pedig elengedhetetlen a Bódhiszattva feladatához, hogy 
megmentsen minden létezőt. Még ha az ujjat időnként össze 
is tévesztik a holddal.
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NEGYEDIK FEJEZET

A ZEN A MŰVÉSZETEKBEN

SZERENCSÉNKRE a zen nemcsak hallomásból ismerhető 
meg - látnivaló is van benne bőven. Miután pedig „egyszer 
mutatni annyi, mint százszor mondani”, a zen leginkább talán 
művészi megnyilvánulásaiban „érhető tetten”. Annál is in
kább, mivel a zen nem szimbolikus művészi formákat teremt, 
mint a buddhista művészet többi válfaja és általában a „vallá
sos művészet”. A zen művészek, festők, költők kedvenc té
mái, mondhatjuk, természetes, konkrét, közönséges dolgok. 
Még Buddhát vagy a zen pátriárkákat és mestereket is jelleg
zetesen köznapi stílusban jelenítik meg. Emellett a zen mű
vészet nem tisztán, még csak nem is elsősorban ábrázoló 
jellegű. Még a festészetben sem tekinti a műalkotást a ter
mészet puszta ábrázolásának, inkább olyasvalaminek, ami 
maga is természeti alkotás. Már maga a technika is a művi- 
etlenség művészetét vagy Sabro Hasegawa kifejezésével az 
„irányított véletlent” jeleníti meg. A festmények ugyanazzal a 
természetességgel jönnek létre, mint a sziklák és fűcsomók, 
amelyeket ábrázolnak.

Ez nem azt jelenti, hogy a zen művészi formái a puszta 
véletlenre hagyatkoznának, olyanformán, mint amikor egy 
festékbe mártott kígyót engedünk végigtekergőzni a papíron. 
A lényeg inkább az, hogy a zen szemében nincs kettősség, 
nincs ellentét a természetes véletlen és az emberi ráhatas 
mozzanatai között. Az értelem kreatív ereje semmivel sem 
mesterségesebb, mint a növények vagy méhek formateremtő 
képessége, a zen nézőpontjából tehát nem ellentmondás, ha 
azt mondjuk, hogy a művészi technika a spontaneitás fegyel
me vagy a fegyelem spontaneitása.

A nyugati világ művészi formái olyan szellemi-filozófiai 
tradíciókból nőnek ki, amelyek a szellemet elszakítják a 
természettől: az előbbi mintegy az Égből alászállva dolgozik 
az utóbbin, mint intelligens energia a tehetetlen és makacs
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anyagon. így beszélhetett Malraux arról, hogy a művész 
„meghódítja” a médiumot, ahogy felfedezők és tudósok 
beszélnek a hegycsúcsok vagy a világűr meghódításáról. A 
kínai vagy japán ember fülében az ilyen kifejezésnek gro
teszk csengése volna. Mert aki hegyet mászik, azt legalább 
annyira a hegy emeli, mint saját lábai, ha pedig fest, az ecset, 
a tus és a papír éppúgy meghatározzák az eredményt, mint 
saját keze.

A taoizmusban, konfucianizmusban és zenben olyan men
talitás fejeződik ki, amely tökéletesen otthon érzi magát ebben 
az univerzumban, és az embert a környezet szerves részének 
tekinti. Az ember értelme nem távolról származó, testéhez 
béklyózott szellem, hanem csak a természeti világ egész fino
man kiegyensúlyozott organizmusának egy aspektusa, mely
nek alapvető elveit először a Változások Könyve tárta fel. Az Ég 
és a Föld egyaránt ehhez az organizmushoz tartozik, a termé
szet éppúgy apánk, mint anyánk, hiszen a működése alapjául 
szolgáló Tao eredetileg a jang és jin - férfi és női, pozitív és 
negatív princípiumban nyilvánul meg, a világ rendjét ezek 
tartják dinamikus egyensúlyban. A távol-keleti kultúra mé
lyén az a felismerés nyugszik, hogy az ellentétek csak egymás
hoz viszonyítva állnak fenn, így alapvető harmóniában vannak 
egymással. A konfliktus mindig viszonylag felszínes, hiszen 
nem lehet végletes ellentét olyan ellentétpárok között, ame
lyek kölcsönösen egymástól függenek. Szellem és természet, 
szubjektum és objektum, jó és rossz, művész és médium 
elválasztása teljesen idegen e kultúrák számára.

Az univerzum alapelve nem a harc, hanem a viszony
lagosság, ezért nincsen benne szándék, hiszen nincs kivívható 
győzelem és elérendő cél sem. Minden cél, ahogy a szó is jelzi, 
végpont, valaminek az ellentéte, csak ahhoz viszonyítva léte
zik. A világ nem siet sehová, nem kell tehát rohannia. Az 
ember akár „ki is engedhet”, mint a természet - a kínai 
egyaránt az iA szóval jelöli a természet „változásait” és a „köny- 
nyedséget”. A zen tanulmányozásában, de a távol-keleti mű
vészetben általában is elsőrendű elv, hogy a sietség végzetes, 
csakúgy, mint mindaz, ami velejár, Hiszen nincs elérendő cél. 
Mihelyt célt állítunk magunk elé, lehetetlenné válik, hogy a 
művészet fegyelmét gyakoroljuk, és elsajátítsuk szigorú tech
nikáját. Egy mester figyelő, kritikus tekintete előtt napokig,



hónapokig gyakorolhatjuk a kínai karakterek kalligrafikus írá
sát. A mester úgy figyel, ahogy a kertész követi a fák nö
vekedését, és tanítványától is azt várja, hogy vegye fel a fa 
attitűdjét - a szándéktalan növekedést, amelyhez nem vezet 
„rövid út”, amelynek minden állomása egyszerre kezdet és 
vég. Ezért a legmagasabb szintet elért mester semmivel sem 
ünnepli jobban magát, mint a botladozó kezdő.

Ha paradoxnak tűnik is, a célzatos életben nincsen sem 
tartalom, sem értelem. Egyre csak rohan, és elrohan minden 
mellett. A cél nélküli élet, miután nem siet, semmi mellett 
nem rohan el, mert az ember érzékei csak úgy nyílnak ki 
egészen a világra, ha nincs célja, és sehová nem siet. Ebből az 
is adódik, hogy nem avatkozunk az események természetes 
menetébe, különösen, ha úgy érezzük, hogy azok olyan elvek 
szerint folynak, amelyek nem idegenek az emberi intelligen
ciától sem. Hiszen, amint láttuk, a taoista gondolkodás nem 
teremt, nem erőltet semmit, mindent „megterem” önmagá
ból. Ha az ember látja, hogy értelmében ugyanúgy a jang és 
jin egyensúlya fejeződik ki, mint a természeti világban, akkor 
környezetéhez való viszonyát nem konfliktusként, külső be
avatkozásként éli meg. Ezért az erőltetés és „megtermés”- 
különbségét nem lehet pontosan utasításokba foglalni, hogy. 
mit kell és mit nem szabad tennünk - a különbség elsősorban 
a cselekvés megérzésében és minőségében rejlik. A nyugati 
közönségnek azért nehéz elmagyarázni mindezt, mert a ro
hanó ember nem képes érzésekre.  

Ennek az attitűdnek a művészi kifejeződése leginkább, a 
festészetben és a költészetben figyelhető meg. Úgy tűnhet, a 
zen művészete kizárólag a kultúra kifinomult formáira szo
rítkozik, tudnunk kell azonban, hogy Japánban szinte minden 
szakma és mesterség ismerete do, azaz Tao vagy Út - ami közel 
áll mindahhoz, amit a Nyugat régen „misztériumnak” neve
zett. Bizonyos mértékig minden do valamikor a taoizmus, a: 
zen és a konfucianizmus elveinek elsajátítására szolgáló laikus   
módszer volt, ahogy a mai kőművesség is olyan időkből 
maradt fenn, amikor ez a mesterség csak eszköz volt egy 
szellemi tradícióba való beavatásra. Oszakában még élnek 
olyan idős kereskedők, akik a singaku - a zenhez közel álló 
pszichológiai rendszer - alapján álló dót, kereskedelmi gya-  
korlatot követik.

A ZEN A MŰVÉSZETEKBEN J83
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A zen a kínai buddhizmus 845-ös üldözését követően egy 
ideig nem csupán a buddhizmus uralkodó formája volt, ha
nem az egész Kínai kultúra fejlődését legerőteljesebben be
folyásoló szellemi tényező is. Ez a befolyás a déli Szung-di- 
nasztia (1127-1279) alatt érte el tetőpontját, ebben az időben 
a zen kolostorok voltak a kínai tudomány legfőbb centrumai. 
Laikus tudósok, konfuciánusok és taoisták egyaránt felke
resték őket tanulmányaik idejére, a zen szerzetesek pedig meg
ismerkedtek a klasszikus kínai tudományokkal. Miután az írás 
és a költészet a kínai tudósok fő tevékenységei közé tartozott, 
a kínai festészet pedig közel állt az íráshoz, a tudós, festő és 
poéta szerepe nem vált élesen külön. A kínai köznemes-tudós 
nem volt szakbarbár, és a zen szerzetes természetével is szöges 
ellentétben állt volna, hogy érdeklődését és tevékenységét 
kizárólag vallásos ügyekre korlátozza. Ennek következtében a 
filozófiai, tudományos, költői és festői törekvések fantaszti
kus módon megtermékenyítették egymást, és az egészben a 
„természetesség” taoista-zen élménye volt a domináns hang. 
Ugyanebben az időben érkezett Eiszai és Dógen Japánból, és 
tért háza a zen hozományával, hogy azután japán tudós-szer
zetesek végeérhetetlen áradata kövesse őket, mohón magukba 
szíva a zen mellett a kínai kultúra minden más aspektusát is. 
Hájószámra, úgyszólván úszó kolostorokban ingáztak a szer
zetesek Kína és Japán között, nemcsak szútrákat és klasszikus 
kínai könyveket szállítottak, hanem teát, selymet, porcelánt, 
füstölőket, festményeket, gyógyszereket, hangszereket, a kí
nai kultúra minden fejlett termékét is - nem beszélve maguk
ról a kínai művészekről és kézművesekről.

A zen hangulatához legközelebb a papír- vagy selyemala
pon fekete tussal művelt kalligrafikus festészet állt - amelynek 
alkotása rendszerint egyszerre festmény és költemény. A kínai 
tus a víz mennyiségétől függően számtalan árnyalatot képes 
létrehozni, sőt maga a tus is számos minőségben és különböző 
fekete „színben” állt rendelkezésre. A tust szilárd rúd for
májában árulták, egy lapos kőtányérra vizet öntöttek, a rudat 
pedig addig, dörzsölték hozzá, amíg a tus el nem érte a kívánt 
sűrűséget. íráshoz és festéshez hegyes végű, bambuszszárú 
ecsetet használtak, amelyet egyenesen tartottak, a csukló nem 
támaszkodott a papírra. A puha szőrű ecset viszont változatos 
ecsetvonások sokaságát tette lehetővé. Az ecsetnek könnyed
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és folyékony nyomot kell hagynia és lendületesen siklania a 
nedvszívó papíron, hogy a tus egyenletes sűrűségben kerüljön 
a papírra. Mindez a kéz és a kar olyan szabad mozgását kívánta 
meg, amely inkább táncra, mintsem írásra emlékeztet. Egy
szóval ez tökéletes eszköz a habozás nélküli spontaneitás 
kifejezésére, és a tapasztalt megfigyelő szemében akár egyet
len vonás is „árulkodik” az ember jelleméről.

A szumi-e, ahogy ezt a festészeti stílust japánul nevezik, már 
valószínűleg a Tang-dinasztia idején teljesen kifejlődött, két 
legendás mester, Vu Tao-cu (kb. 700-760) és Vang-vei (kb. 
698-759) jóvoltából. A nekik tulajdonított művek eredetisége 
sok esetben megkérdőjelezhető: lehetséges, hogy csak a IX. 
századból származnak. Van köztük egy Vang-veinek tula
jdonított jellegzetesen zen stílusú, impresszionisztikus kép, 
amely vízesést ábrázol - a két sziklatömb között elemi erővel 
alázúduló víztömeget mindössze néhány finoman ívelt ecset
vonás jelzi. E stílus nagy formateremtő korszakát, amely két
ségkívül a Szung-dinasztia korára (959-1279) esett, olyan 
jelentős festők képviselték, mint Hszia-kuei, Ma-jüan, Mu- 
csi és Liang-kai.

A Szung-kori mesterek, túlnyomórészt tájképfestők, a „ter
mészetfestés” olyan kifinomult hagyományát teremtették meg, 
amelyet azóta sem igen szárnyaltak túl. Mert a természet élete, 
hegyek, vizek, köd, sziklák, fák és madarak jelennek meg 
benne - a taoizmus és a zen érzésein keresztül. Ehhez a 
világhoz az ember is hozzátartozik, de nem uralkodik felette. 
Önmagában teljes, mert nem „készült” senkinek, és nincs 
benne cél. Ahogy Hszüan-csüe írta:

A fénylő Hold túl a folyón;
A fenyvesben susogó szél;
Egész éjjel oly békességei,
- Miért? Kinek?*B

A Szung-kori tájképek semmiképpen sem annyira képzelet- 
beliekés stilizáltak, ahogy a nyugati kritikusok sokszor állítják. 
Aki ezen a vidéken, hegyes, ködös tájakon utazik, szinte az út 
minden fordulójában valami ilyesmit lát. A fotográfus köny-

* Cseng-tao Ke, 24.
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nyedén tudna olyan felvételeket készíteni, amelyek pontosan 
úgy néznek ki, mint a kínai festmények. A Szung-kori táj
képek és általában a szumi-e egyik feltűnő vonása a kép vi
szonylagos üressége - ami azonban a képhez tartozik, nem 
egyszerűen kihagyott háttér. Ha a festő csak a kép egyik sarkát 
tölti be, akkor is az egész teret megeleveníti. Ma-jüan kie
melkedő mestere volt ennek a technikának, a szinte „festék 
nélküli festésnek", amit a zen néha úgy nevez: „a húr nélküli 
lant pengetése”. A titok abban a tudásban rejlik, hogy miként 
kell a formát ürességgel ellensúlyozni, és mindenekelőtt, hogy 
mikor „mondtunk” eleget. A zen sem az esztétikai hatást, sem 
a szatorit nem rontja el azzal, hogy magyarázatképpen hátsó 
gondolatokat, intellektuális kommentárokat sző a képbe. Az 
üres térbe szervesen beletartozó alak felkelti a „csodálatos 
üresség” érzését is, amelyből minden esemény hirtelen lép 
elő.

Ugyanilyen lenyűgöző az ecsetkezelés tudománya, az ecset
vonások skálája a finom eleganciától a durva elevenségig, a 
fák aprólékos kidolgozásától a merész körvonalakig, akár
csak a szétálló ecsetszőrök és egyenetlen nedvszívású papír 
„irányított véletlenje” által elővarázsolt anyagszerű tömegek. 
A zen festők az úgynevezett Zenga stílusban a mai napig 
megőrizték ezt a technikát kínai írásjelek, körök, bambusz
ágak, madarak és emberi alakok lendületes megfestésére 
olyan ecsetvonásokkal, amelyek továbbfutnak a levegőben. 
Mu-csi után a durva ecset valószínűleg legnagyobb mestere 
Szessu japán szerzetes (1421-1506) volt, aki félelmetes 
technikájával a legfinomabb fenyveseket, madarakat, Hszia- 
kueire emlékeztető hegyi tájakat festett. Szinte bántóan élet
teli tájképeihez nemcsak ecsetet használt, hanem marokra 
fogott szalmacsomót is, amellyel sikerült előállítania a „szálló 
haj” textúráját.

Ezeket a képeket szemlélve a nyugati néző tekintete azon
nal megütközik a szimmetria hiányán, a szabályos geometriai 
formák, egyenesek és görbék következetes kerülésén. A ti
pikus ecsetvonás cikcakkos, egyenetlen, szabálytalanul kanya
rog, száguld vagy seper — és mindig spontán, megjósolhatat
lan. Még amikor a zen szerzetes és festő magában álló kört 
rajzol - amely a Zenga egyik leggyakoribb témája nem elég, 
hogy kissé szabálytalan lesz, még a vonal textúrája is csupa élet,



a „durva ecset” fröccsenésétől és kihagyásaitól eleven. Az 
absztrakt vagy „tökéletes” kör konkrét és természetes - tehát 
élő - körré válik, ugyanúgy, ahogy a sziklák, fák felhők és 
vizek a kínaiak szemében akkor hasonlítanak leginkább ön
magukra, amikor legkevésbé emlékeztetnek a földmérő és az 
építész értelmes formáira.  

A nyugati tudomány a szimmetria és a szabályosság révén 
próbált értelmet felfedezni a természetben, legszeszélyesebb 
formáit is szabályos, kezelhető formájú összetevőkre bon
totta. Ez az oka, hogy hajlamosak vagyunk „rendet” látni a 
természetben, és eszerint viszonyulni hozzá, amivel kilúgoz
zuk belőle a spontaneitás mozzanatát. Ez a rend azonban a 
májá rendje, a dolgok „valódi épp-ilyenségének” ugyanis sem
mi köze a tökéletes kör, négyet, háromszög száraz fogalmi 
valóságához hacsak nem spontán véletlenek révén. Mégis 
éppen ez sérti a nyugati gondolkodást, amikor összeomlik a 
rendezett univerzum képe, és kiderül, hogy a fizikai, világ 
alapvetően a „bizonytalansági elv” alapján működik Az ilyen 
világot értelmetlennek és embertelennek látjuk, pedig a kínai  
és japán művészi formák ismerete révén a világ alapvetően új 
felfogásához juthatnánk el, a maga élő és végső soron kikerül
hetetlen valóságában.   

Mu-csi és Liang-kai festményei számos zen pátriárkát és 
mestert ábrázolnak, többnyire magányos bolondként, mogor
va arckifejezéssel, ordítva, harsányan hahotázva, vagy éppen 
őgyelegve, akár a szél sodorta falevél. Kedvenc zen figuráik 
között gyakran szerepel Han-san és Si-te, a két bolond 
remete, vagy Pu-tai, a hihetetlenül gömbölyded népi isten  
vidám csavargók és zsiványok válogatott társaságában, akik  
mind a zen tüneményes értelmetlenségét és ürességét pél
dázzák. A zen - és bizonyos értelemben a taoizmus — az 
egyetlen szellemi tradíció, amely eléggé biztos magában, 
hogy gúnyolódni is tudjon önmagán, és eléggé elfogulatlan, 
hogy ne csak saját hitén, de legmélyebb hitében is nevetni 
tudjon. Ezekben az őrült figurákban a zen festő valamivel 
többet ábrázol saját vu-hszin, „tudat nélküli” életfelfogásának 
paródiájánál, mert ahogy „az őrült a lángelmével rokon”, sokat 
sejtető párhuzam áll fenn a vidám bolond zagyva beszéde és 
a zen bölcs cél nélküli élete között. Egy Zenrin-költemény 
szavaival:
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A vadlúd képe nem szándékkal vetül rá;
A víz sem igyekszik, hogy befogadja.

A cél nélküli élet így tehát minden zen művészet visszatérő 
témája, a művész belső állapotát fejezi ki, miközben az időtlen 
pillanatban sehová sem tart. Mindenkinek vannak hasonló 
pillanatai, ilyenkor támadnak olyan élénk benyomásai a világ
ról, amelyek aztán őrökké átragyognak az emlékek szeméthal
main - az égő avar kesernyés illata egy párás őszi reggelen, egy 
szárnyaló galamb éles napfényben, viharfellegek hátterében, 
alkonyaikor egy távoli vízesés moraja vagy ismeretlen madár 
rikoltása az erdő mélyén. A zen művészetében minden tájkép, 
minden szélben hajladozó bambusz vagy magányos szikla
szirt rajza egy-egy ilyen pillanatot idéz.

A nyugodt, magányos pillanat hangulata a szabiC. Ha a 
művész lehangolt, szomorú, és az üresség különleges érzé
sében egyszer csak megpillant valami egészen hétköznapi, 
szerény dolgot a maga hihetetlen „épp-ilyenségében”, ennek 
a hangulatnak a neve: vabiD. Ha a pillanat intenzív, nosztal
gikus szomorúságot kelt, amely az őszhöz és a világ mú
landóságához kötődik: ez az avaréE. Ha pedig a látvány egy 
titokzatos, különös dolog hirtelen felfedezése, ami valami 
megfejthetetlen ismeretlenre utal, ez a hangulat a jugenF. Ez a 
négy, tökéletesen lefordíthatatlan japán szó jelöli a furjuG négy 
alaphangulatát, avagy a zen ízlés általános atmoszféráját, 
amellyel az élet cél nélküli pillanatait fogja fel.

A Szung-kori mesterek inspirációjára egész sereg kiváló 
japán szumi festő bukkant fel, műveik ma is a nemzeti művé
szet legértékesebb kincsei közé tartoznak - Muszo Kokusi 
(1257-1351), Cso Denszu (élt 1431-ig), Subun (1414-1465), 
Szoga Jaszoku (élt 1483-ig), Szessu (1421-1506), Mijamoto 
Muszasi (1582-1645) és még sokan mások Figyelemre méltó 
képeket festettek a nagy zen szerzetesek Hakuin és Szengai 
(1750-1837) is, az utóbbi a XX. századi absztrakt festészetre 
oly döbbenetesen emlékeztető készségről tett tanúbizonysá
got, ami talán érthetővé teszi számos kortárs festő érdeklő
dését a zen iránt.

Japán festők a XVII. század végén fejlesztették ki a szumi-e 
még kifejezőbb, még könnyedebb stílusát, a haiku versek 
illusztrálásában alkalmazott haigát, ami a zengából, a zen szer
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zeteseknek a Zenrin Kusuhoz, számos mondóhoz és szútrához 
készített festményeiből nőtt ki. A zenga és a haiga képviseli a 
szumi festészet „legszélsőségesebb” — leginkább spontán, mes
terkéletlen, nyers, az „irányított véletlen” ecsetvonásaitól 
hemzsegő - formáját, amellyel magának a természetnek a 
varázslatos értelmetlenségét kívánták példázni.

A zen mesterek a legrégebbi idők óta a rövid, groteszk 
verseket kedvelték, amelyek egyszerre olyan lakonikusak és 
direktek, akárcsak a buddhizmus problémáira adott válaszaik. 
Nem egy közülük, ahogy a Zenrin Kusuból vett idézetek is 
mutatják, nyíltan hivatkozik a zen elveire. Ám miként Tung- 
san „három font len” válasza is tiszta zen, noha egy szóval sem 
említi a zent, a legkifejezőbb zen költészet „sem mond sem
mit”, vagyis nem az életről szóló filozófia vagy kommentár. Egy 
szerzetes megkérdezte Feng-hszüétől: „Ha beszéd és hallgatás 
egyaránt megengedhetetlen, hogyan haladjunk tovább hiba 
nélkül?”, mire a mester így felelt:

Március Kiangszuban - sosem feledem:
csalogány kiált, színpompás vadvirágok!*H

Itt is, akár a festményeken, egy eleven pillanat jelenik meg a 
maga tiszta „épp-ilyenségében” - bár nem kellemes ezt így 
kimondani a mesterek gyakran idéztek olyan klasszikus 
kínai két- és négysorosokat, amelyek rámutatnak valamire, ám 
semmi többet nem mondanak.

Irodalmi körökben kedvelt gyakorlat volt, hogy a régi kínai 
költeményekből vett kétsorosokat dalszerűen értelmezték, a 
XI. század elején Fudzsivara Kinto antológiát is összeállított 
ilyen részletekből és rövid japán vaka versekből, Roeisu, „Tiszta 
Dalok Gyűjteménye” címen. A költészet ilyen alkalmazása 
nyilvánvalóan ugyanazt a művészi látomást fejezi ki, amit 
Ma-jüan és Mu-csi képein látunk, a néhány ecsetvonássál 
életre keltett üres tér élményét. A költészetben a kétsorost 
körülfogó csend játssza az üres tér szerepét - amelyben nem 
gondolkodunk a „versről", hanem átérezzük azt, minél keve
sebbet beszél, annál inkább.

* Vu-men Kuan, 24.
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A XVII. századra a japánok tökélyre vitték ezt a „szavak 
nélküli” költészetet a haikuban, e mindössze tizenhét szótag
ból álló versben, amely csak felkap egy témát, hogy szinte 
azonnal el is ejtse. Nem japánok számára a haiku sokszor csak 
verskezdetnek, sőt címnek tűnhet, és a fordítás sohasem ad
hatja vissza a hangok, a ritmus hatását. A képet azonban 
általában meg tudja jeleníteni - és ez a lényeg. Természetesen 
számos haiku van, amely épp olyan mesterkélt, mint az olcsó 
lakktálakra festett képek. A nem japán hallgatónak azonban 
arra kell gondolnia, hogy a jó haiku a gondolkodás állóvizébe 
dobott kavics, amely asszociációkat hív elő az emlékek gazdag 
tárházából. Részvételre szólítja fel a hallgatót, ahelyett hogy 
ámulattól aléltan otthagyná, miközben a költő hangtalan to
valibben.

A haiku kifejlesztése nagyrészt Baso (1643-1694) nevéhez 
fűződik, zen iránti érzései olyan típusú költészetben kívántak 
megnyilatkozni, amelyet mindenestül áthat a vu-si, a „semmi 
különös” szelleme. „A haiku-íráshoz - mondta - háromlábú 
gyerek kell” mert Baso versei ugyanazt az ihletett objek
tivitást mutatják, ahogy a gyermeki csodálkozás fejeződik ki, 
ugyanahhoz az érzéshez vezetnek vissza, mint mikor először 
nyitottuk szemünket a világra.

Kinti hi take 
Joki mono miszeru 

Jukimaroge!

Tüzet gyújtottál;
Milyen szépet mutatok - 

Óriás hógolyót!*

Baso a legegyszerűbb japán nyelven írta haikuit, természete
sen kerülte a „magasztos”, irodalmi nyelvet, és ezzel olyan 
stílust teremtett, amelyben a hétköznapi ember is költővé

* Ez és az alábbi haikuk legtöbbje R. H. Blyth csodálatos négykötetes 
Haikujából való, amely kétséget kizáróan a téma legjobb angol nyelvű 
tárgyalása. Blyth mellett szól az is, hogy bizonyos gyakorlatot szerzett a zen 
képzésben, aminek következtében kivételesen fogékony a kínai és japán 
irodalom iránt. Lásd Blyth (2) a Bibliográfiában.



válhatott. Kortársa, Bankei, ugyanezt tette mega zenben, mert 
ahogy Ikkju egyik dóka verse mondja:

Ami a hétköznapi ember 
Értelme, akarata ellen való,
Sérti az Ember törvényét 
Sérti Buddha törvényét.*

Ugyanebben a szellemben mondta Nan-csüan: „A hétközna
pi tudat a Tao”, ahol a „hétköznapi” annyit jelent: „egyszerűen 
emberi”, és nem csupán „közönséges”. így eshetett meg, hogy 
a XVII. században a zen páratlan népszerűségre tett szert 
Japánban, a szerzetesektől és szamurájoktól eljutott a parasz
tokhoz és a kézművesekhez is.

A haiku igazi érzéséről árulkodik Baso egyik verse, amely 
azonban túl beszédes ahhoz, hogy valódi haiku lehessen:

Lenyűgöz, aki 
Nem gondol röpke létre,

Ha menydörög.

Mert a haiku a dolgokat „épp-ilyensegükben” figyeli, nem 
kommentálja - a világ ilyen szemléletét a japánban úgy neve
zik: szono-mama, „csak, ahogy van” vagy „csak úgy”.

Rizsföldön gyomok,
Lekaszálták, úgy maradt - 

Mennyi jó trágya!

A zen szerint az értelem nem több, mint amennyit az ember 
tud és lát. Nagyjából ezt fejezi ki Gocsiku haikuja:

Hosszú éjszaka,
Csobogó víz meséli 

Gondolataim.

Vagy még direktebben:

A ZEN A MŰVÉSZETEKBEN 191

* R. H. Blyth „Ikkyu’s Dóka”, The Young East, 2. kötet, 7. szám (Tokió, 
1953).



Tavon csillagok,
Megint a téli zápor 

Kavarja vizét.

A haiku és vaka versek talán még a festményeknél is jobban 
közvetítik a szabi, vabi, avaré és jugen hangulatait. Nyilvánvaló, 
hogy a szabi csöndes, borzongó magányát fejezi ki:

Elszáradt ágon 
Peckesen ül a kakas 

Egy őszi este.

Vagy kevésbé nyilvánvalóan, tehát mélyebben;

Esti szellőben 
Körülnyaldossa a víz 

A kócsag lábát.

Sötét erdőben 
Apró bogyó lepottyant:

Csobbanás zaja.

A szabi magányosságának valódi értelme azonban a buddhista 
elszakadás, amelyben úgy látjuk, minden csodálatos spon
taneitásban, „magától” történik. Határtalan nyugalom, mély
séges béke érzése vesz körül, mint a szakadatlan hóesésben, 
amikor vastag, puha hótakaró nyeli el a hangokat.

Ólmos eső hull:
Végtelen, mérhetetlen 

Elhagyatottság.

A vabi: váratlan rádöbbenés a legközönségesebb dolgok hűsé
ges „épp-ilyenségére”, különösen, amikor a borús jövő távlata 
átmenetileg kioltott bennük minden tettvágyat.

Sövény kapuja:
Nincs rajta lakat más, mint 

Az a kiscsiga.
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Fakopács mindig
Ugyanott teszi dolgát - 

Esteledik már.

Téli sivárság;
Esővízműjtő kádban 

Verebek járnak.

Az avare nem bánat, és nem egészen nosztalgia, abban az 
értelemben, ahogy a kedves múltat visszakívánjuk. Inkább 
visszhang, úgy rezonál az elmúlt és szeretett dolgokra, mint a 
katedrális a kórus énekére. Nélküle szegényesebb lenne a 
hangzás.

Fuha határán 
Bedőlt viskó, nem lakják:

Csak a szél süvít.

Alkonyi ködben;
Eltűnődni a múlton:

De távoli már!

Az avare az a kritikus pillanat, amikor a bánat és keserűség, 
amellyel eddig a világ múlandóságát szemléltük, átfordul, 
mert a nagy üresség formáját látjuk meg benne.

Távolodó ősz.
A patak elrejtőzik 

A sűrű fűben.

Hulló levelek
Borulnak egymásra, mint 

Esőre eső.

Az elmúlás pillanata „suhan át” Issza haikuján, amelyet gyer
meke halálára írt:

Harmatcsepp világ!
Harmatcsepp lehet csupán,

És mégis, mégis...
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Miután a jugen egyfajta misztériumot jelent, reménytelen 
volna leírni, a versek önmagukért beszélnek.

Sötétlő tenger;
A vadkacsák éneke 

Oly fakó fehér.

Csak a pacsirta 
Hangja halt el egyedül, 

Semmi nem maradt.

A sűrű ködben
Mit kiáltoznak a domb 

És a hajó közt?

Szökken a pisztráng, 
Fellegek mocorognak 

Patakmederben.

A Zenrin versei között is találunk példát jugenre:

Elült a szél, a szirmok egyre hullnak;
Madár rikolt. Mélyül a hegyek csöndje,I

Miután legkésőbb a XV. század végére a zen képzésben általános 
gyakorlattá vált a kínai kétsorosok idézése, a haiku kialakulása 
aligha meglepő. Az összefüggés egészen nyilvánvaló például 
Moritake „fordított jugen” hatkujában; A Zenrin így szól:

Moritakénél pedig ezt olvassuk:

A zen és a költészet kapcsolatáról szólva óhatatlanul meg kell 
említenünk Riokan (1758-1831) Szoto zen szerzetes és re-

Repedt tükör már nem mutatja képed; 
Lehullt szirom nem nő az ágra vissza.J

Ágra visszanőtt
A lehullt virágszirom? 

Pillangó lehet.



mete nevét. A szentre gyakran úgy gondolunk, mint akinek 
őszintesége ellenszenvet vált ki a világból. Riokan azonban 
kivétel ez alól: ő volt az a szent, akit mindenki szeretett - talán, 
mert mint a gyermek, inkább volt természetes, mint jó. Kön
nyen olyan benyomásunk támadhat, hogy a japánok ter
mészetszeretete elsősorban szentimentalizmus, a természet 
„bájos” és „elragadó” mozzanataira - pillangókra, cseresznye
virágzásra, az őszi holdra, krizantémokra és öreg fenyőfákra - 
irányul.* Riokan azonban a tetvek, bolhák költője, meg a 
nyirkos esőben bőrig ázott utazóé.

Esős napokon
Riokan, a szerzetes 

Sajnálja magát.

„Természetszemlélete” is hasonló indíttatású:

Tepsisíkálás 
Zajába kuruttyoló 

Békahang vegyül.

Bizonyos értelemben Riokan a japán Szent Ferenc, bár talán 
kevésbé ájtatos. Inkább csavargó bolond, aki elfogulatlanul 
mókázik a gyerekekkel, az erdőben él egy magányos kuny
hóban, amelynek a teteje beázik, a falakat pedig kitapétázta 
verseivel, a maga bámulatosan olvashatatlan, pókszerű kézírá
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* Különösen émelyítő benyomásokat szerezhetünk a XX. század kö
zepének költői hangulatáról. Ez azonban a haiku és más művészi formák 
olyan szintjéről származik, amely a mi üdvözlőkártya-versikéink és cu- 
korkásdoboz-művészetünk világának felel meg. Figyeljük meg azonban az 
alábbi Zenrin-vers úgyszólván szürrealista képi világát:

Vu-tai hegyen felhők -gőzölgő rizshalom;
Az ősi Buddha-csarnok előtt egy kutya az égre pisál.

Maga Issa is több ilyen haikut írt:

Bolhát ropogtat, s 
ttNamu Amida Bucu!" 

így szól az ajak



sában, amelyet a japán kalligráfusok olyannyira becsülnek. 
Úgy beszél a mellen lakmározó tetvekről, mint a mező boga
rairól. Halvány nyoma sincs benne szégyennek vagy hiúság
nak, amikor a legemberibb érzéseket - szomorúságot, magá
nyosságot, zavart vagy sajnálatot - fejezi ki. Gazdag, még 
amikor kirabolták is, hiszen

Valamit mégis 
Itt hagyott az a tolvaj;

Holdas ablakom!

És ha pénze sincs,

A szél hord ide 
Száraz avart eleget,

Hogy tüzet rakjak.

Ha a múlt kiürült, a jövő pedig céltalan, a jelen tölti be az űrt
- amely rendesen hajszálnyira zsugorodott töredék-másod
perc csupán, semmire nem hagy időt, A végtelenül kitágult 
jelen érzése soha sem erősebb, mint csa-no-ju, a teaszertartás 
idején. A kifejezés szigorú értelemben annyit jelent: „tea forró 
vízzel”. A zen már egyedül ezzel a gyakorlattal is felmérhetet
len hatást gyakorolt a japán világra, mert a csadzsin, a „teames
ter” ízlése a csa-no-jut körülvevő művészetek - építészet, ker
tészet, fazekasság, ötvösmesterség, lakkfestészet és virágren
dezés (ikebana) - mindegyikében megfellebbezhetetlen.

Miután a csa-no-ju ifjú hölgyek passziójává vált, jó adag 
szentimentális maszlag sült ki belőle - holdfényes szobák, 
brokátruhás babák, porcelánok és cseresznyevirágok világá
nak affektált és hisztérikus majmolása. Másfelől azonban pél
dául a Szosu Szen iskola komor tisztaságában a teázás az igazi 
zen megnyilvánulása, amelyhez a csészén, teán és forró vízen 
kívül semmi sem szükséges. Ám, ha még az sem áll ren
delkezésre, a csado - a „tea útja” - bármilyen eszközzel, bárhol 
gyakorolható, hiszen az valójában maga a zen.

Ha a kereszténység a bor, az Iszlám a kávé, a buddhizmus 
minden bizonnyal a tea. Nyugtató, megtisztító, kesernyés íze 
szinte olyan, mint maga a megvilágosodás, de megfelel a 
„természetes anyag” jóleső érdességének, az édes és savanyú
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közti „középútnak” is. Zen szerzetesek már jóval a csa-no-ju 
kialakulása előtt is használták a teát meditáció közben stimu- 
lálószerként. Ilyenkor egyfajta. ráérős figyelemmel fogyasztották, 
amiből azután természetesen nőtt ki a rituális cselekvés. Nyáron 
felfrissítette, télen megmelengette a vándorló remete szerzetest, 
aki fűből és bambuszból épített kunyhót magának a hegyi er
dőségekben vagy a sziklás szurdokban csörgedező patak partján. 
A taoista vagy zen remetelak igénytelen üressége, egysze
rűsége nemcsak a speciális csa-no-ju házak, de az egész japán 
lakóház-építészet stílusát is meghatározta.*

A teaszertartást Eiszai vezette be a japán kolostorokban, és 
noha formájában a csa-no-ju eltér attól, kétségtelen, hogy 
valószínűleg a XV. század idején innen terjedt át a laikus 
életbe. Magát a csa-no-jut Szen-no-Rikju (1518-1591) tökéle
tesítette, tőle ered a teaivás ma virágzó három iskolája. A 
szertartáshoz használt tea nem az a közönséges teafű, amelyet 
forró vízbe kell áztatni, hanem finom porrá őrölt zöld tea, 
amelyet bambusz habverővel és forró víz hozzáadásával „fo
lyékony jade habbá” vernek, ahogy a kínaiak mondják. A 
csa-no-ju annál becsesebb, minél szűkebb körre, esetleg mind
össze két főre szorítkozik. A régi időkben különösen a sza
murájok kedvelték, akik - mint a mai idők zaklatott életű 
üzletemberei - a világ zaja elől kerestek benne menedéket.** 

Ideális esetben a csa-no-ju háza a lakóháztól távolabb eső, 
külön kis kertben álló kunyhó. Padlóját tatami, szalmával 
kitömött matrac borítja, amely körülveszi a tűzrakó helyet. A 
zsúptető rendszerint rizsszalmából készül, a fal pedig, mint a 
japán lakásokban általában, faszínűre pácolt, faoszlopok közé 
kifeszített papír sodzsi. A szoba egyik oldalát a tokonoma fülke 
foglalja el, amelyben egyetlen tekercs festmény vagy kalli- 
gráfia függ, esetleg egy szikladarab, szétszórt virágok vagy 
valamilyen más műtárgy társaságában.

* Ez a hatás azután keveredett például az Isze sintoista szentélyében ma 
is látható bennszülött stílussal, amely erősen utal a déli csendes-óceáni 
szigetvilág kultúrájára.

** Miután gyakran van részem abban a megtiszteltetésben, hogy Sabro 
Hasegawa esa-no-jura invitál, remek érzékkel a leghektikusabb pillanatokra 
időzítve a meghívást, tanúsíthatom, hogy ennél jobb pszichoterápiát nem is 
ismerek.
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Különös módon egyszerre ünnepélyes és mégis elengedett 
légkör uralkodik, a vendégek kedvük szerint társalognak vagy 
csendben figyelnek. A házigazda faszénnel komótosan tüzet 
rak, majd bambusz merőkanállal vizet mer a zömök barna 
vaskannába. Ugyanilyen szertartásosan, minden sietség nél
kül hozza be a többi kelléket - egy tál süteményt, a teáscsészét 
és teásdobozt, a habverőt és egy nagyobb csészét a tea leüle- 
pítésére. Az előkészületek alatt fesztelen beszélgetés indul, a 
kannában rövidesen sóhajtozni kezd a víz, a vendégek pedig 
az izgalomtól elhallgatnak. Kis idő elteltével a házigazda 
egyenként felszolgálja a teát a vendégeknek, mindenkinek 
ugyanabból a csészéből. A teásdobozból meghajlított bam
buszkanállal veszi ki a teát, a kannából a hosszú nyelű kanállal 
forró vizet mer hozzá, a habverővel habosra veri, és a csészét 
az első vendég elé teszi, legszebb oldalát fordítva felé.

A csa-no-ju csésze többnyire durva matt festésű, alján ál
talában mázatlan, az oldalán pedig lecsorgott a máz - ami ere
detileg szerencsés véleden lehetett, utóbb azonban végtelen 
lehetőséget kínált az „irányított véleden” számára. Különösen 
kedveltek az igénytelen, közönséges anyagú, koreai paraszti ri- 
zses csészék, amelyek közül a teamester válogatja ki a remekbe 
sikerült formákat A teatartó doboz sokszor megfeketedett ezüst 
vagy ébenfekete lakkdoboz, bár lehet régi cserépedény is - 
közönséges használati tárgy, amelyet szintén öntudatlan szép
sége alapján szemelt ki a mester. Egyszer összetört egy híres 
teásdoboz, és amikor cserepeit arany cementtel tapasztották 
össze, a felületét szeszélyesen behálózó finom arany vonalak csak 
még sokkalta becsesebbé tették. A tea elfogyasztása után a ven
dégek elkérhetik és megszemlélhetik a kellékeket, hiszen min
den darabot a legnagyobb műgonddal válogattak össze, és sok
szor csak az alkalomra vették elő, mert egyik-másik jellegzetes- 
sége különösen érdekes lehet valamelyik vendég számára.

A csa-no-ju minden kellékét olyan kanonizált ízlés szerint 
választják ki, amelyet az évszázadok során Japán legérzéke
nyebb elméi alakítottak ki. Noha a választás többnyire intuitív, 
a tárgyak gondos megmérése sokszor érdekes és meglepő 
arányokat tárhat fel - a spontán geometria olyan csodálatra 
méltó példáit, mint a nautílusz háza vagy a hókristály. Építé
szek, festők, kertészek és minden szakma mesterei dolgoztak 
a csa-no-ju mester keze alatt, mint zenekar a karmesterrel, és



így a „zen ízlés” átszivárgott az általuk készített hétköznapi 
kézműves termékekbe is. Ez a hatás kiváltképpen egyszerű 
használati tárgyakban - konyhaeszközök, sodzsi papírok, leve- 
sescsészék, közönséges teás kancsők és csészék, matracok, 
kosarak, palackok és kancsók, mindennapi ruházati anyagok 
és más egyszerű áruk sokaságában - figyelhető meg, amelyek 
a japán ízlés legelőnyösebb oldalát mutatják be.

A csa-no-ju „zen” szelleme annál is inkább kidomborodik, 
mert a szertartás minden olyan liturgikus vonatkozást nélkü
löz, mint a katolikus mise vagy a singon buddhizmus körül
ményes szertartásai. Beszélgetés közben a vendégek kerülik 
ugyan a politikai, anyagi, üzleti kérdéseket, néha azonban  - a 
vitatkozás legkisebb szándéka nélkül - filozófiai problémákat  
is érintenek. A legkedveltebbek mégis a művészettel és ter
mészettel kapcsolatos témák. Tudnunk kell, hogy a japánok 
olyan készségesen és elfogulatlanul vágnak bele ilyen témák
ba, ahogyan mi a sportról vagy az utazásról beszélgetünk, és 
ha a természet szépségét hozzák szóba, az sem olyasfajta 
affektálás, mint a mi kultúránkban. Ezenkívül a legkisebb 
rossz érzést sem okozza, ha ezzel elárulják, hogy az üzleti és világi 
versengés „realitásai” elől menekülnek. Az efféle ügyektől elfor
dulni éppoly természetes és szükségszerű, mint az alvás. Nem 
okoz semmiféle lelkifurdalást vagy zavart, ha időről időre bele
olvadnak a gondtalan taoista remeték világába, akik szélfútta 
fellegek módjára vándorolnak a hegyek közt, és nincs más 
gondjuk, mint hogy megkapáljanak egy sor veteményt, bámul- 
ják a gomolygó ködöt, és belefeledkezzenek a zuhatag hangjaiba. 
Néhányan talán arra is módot találnak, hogy összekapcsolják 
a két világot, hogy az élet „kemény realitásaiban” ugyanúgy 
meglássák a Tao cél nélküli működését, mint az ég hátterét 
behálózó faágak szövevényében. Hung Cu-cseng szavaival:

Ha a szél és a hullámok nem borítják el a tudatod, mindig kéklő 
hegyek és zöldellő fák vesznek körül. Ha igazi természetedben megvan 
a Természet teremtőereje, akármerre jársz, felszökő halak és csapatban 
szálló vadlibák látványa kísér.*
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* Cai-ken Tan, 291. Hung „zöldség-gyökér beszédes” könyve egy XVI. 
századi vándor poéta megfigyeléseit gyűjti össze, akinek a filozófiájában 
taoizmus, zen és konfucianizmus keveredik.



A zen és a csa-no-ju világához tartozó kert persze nem afféle 
bronz darvakkal és miniatűr pagodákkal agyondíszített imitált 
táj. A legszebb japán kertek nem törekednek a valóságos táj 
illúziójára, egyszerűen a „hegy-víz” általános atmoszféráját 
kívánják kelteni azon a kis helyen, amelynek elrendezése 
inkább az emberi kéz segítő, mint meghatározó befolyását 
jelzi. A zen kertésznek esze ágában sincs, hogy saját elképze
lését kényszerítse a természet formáira, inkább azon fára
dozik, hogy igazodjon e formák „szándéktalan szándékához”, 
még ha ez rengeteg törődést és tudást kíván is. A kertész 
igazából soha nem szűnik meg nyesni, nyírni, gyomlálni, 
gondozni növényeit, és mindezt olyan szellemben, mintha ő 
is a kert része lenne, nem pedig valaki, aki azt kívülről igaz
gatja. Nem avatkozik be a természetbe, mert ő maga a termé
szet, úgy műveli, mintha nem is művelné. Ezáltal lesz a kert 
egyszerre egészen mesterséges és tökéletesen természetes.

Ebben a szellemben készültek Kiotó legszebb homokos 
sziklakertjei, közöttük a leghíresebb Rioandzsi kertje. Öt, 
fával körülvett sziklacsoport áll alacsony kőfallal kerített, gere
blyézett homok téglalapon. Kietlen tengerpartot vagy tenger
ből kiemelkedő kopár sziklaszirteket idéz, hihetetlen egysz
erűségéből olyan tiszta és komoly érzés árad, amely akár 
fényképről is átélhető. Az ilyen kertek kialakításának művé
szetéa bonszeki, amit akár szikla-,,termesztésnek” is nevezhet
nénk. Embert próbáló tengerparti, hegyi és folyami expedí
ciók során választanak olyan formájú sziklákat, amelyeket a 
szél és víz munkája aszimmetrikus, eleven formájúra alakított. 
Kordéval szállítják a helyszínre és úgy helyezik el őket a 
kertben, mintha ott nőttek volna ki a földből. Úgy állnak a 
homokos talajon, az őket körülvevő térben, mint a Szung- 
kori festmények alakjai a háttér előtt. Hogy a szikla ódon 
hangulatot árasszon, és úgy tűnjön, mintha mindig is ott lett 
volna, előbb néhány évre olyan helyre állítják, ahol magától 
benövi a moha, csak azután viszik végleges helyére. A bonszeki 
művészek érzékenységével kiszemelt sziklák Japán legértéke
sebb nemzeti kincsei közé tartoznak, ám végső elhelyezésük 
után emberkéz nem háborítja őket.

A zen szerzetesek is szívesen művelték kertjeiket, kihasz
nálva a természeti környezet kedvező adottságait: sziklákat 
állítottak, növényeket telepítettek a patak partjára, hegyi szur-
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dok bensőséges hangulatát teremtették meg a kolostor tő- 
szomszédságában. A színekkel mindig óvatosan és takaré
kosan bántak, akárcsak korábban a Szung-kori festők, hiszen 
termés2etes állapotukban többnyire a virágok sem rikító szín
foltokban fordulnak elő. A japán kert, bár kerüli a szimmet
riát, világosan felismerhető formát követ, és nem egy angol 
vagy amerikai virágoskerttel ellentétben cseppet sem emlé
keztet holmi olajmázolmányra. A növényi formák tisztelete a 
házon belüli virágelrendezés művészetében is megjelenik, 
amely az összefüggő színfoltok helyett mindig a magiban álló 
rügyek és levelek alakját hangsúlyozza.  

Az említett művészetek, mesterségek mindegyikéhez gya
korlati képzés tartozik, amely a zen képzéssel lényegében 
azonos elveken nyugszik. Az ilyen képzésekről nyugati nyel
veken mindeddig a legjobb beszámoló Eugen Herrigel Zen in 
the Art of Archery (Zen a nyíllövés művészetében) című köny
ve. A szerző elmeséli egy japán íjászmester kezei alatt szerzett 
tapasztalatait. Ide kívánkozik még Takuan, XVII. századi me
ster említett levele a zen és a kardvívás (kendő) kapcsolatáról, 
amit Suzuki fordított le Zen Buddhism and Its Infiuence on 

Japanese Culture (A zen buddhizmus és hatása a japán kultú
rára) című könyvében.

Ezeken a területeken mindig az a fő probléma, hogy a 
tanítványt eljuttassuk arra a pontra, ahonnan igazából elindul
hat. Herrigel majdnem öt éven keresztül próbálta megtalálni, 
mi a húr elengedésének helyes módja, amely csak „szándék
talan” lehet, ahogy az érett gyümölcs dobja le a héját. A fő 
nehézséget annak a paradoxonnak a feloldása jelentette, hogy 
lankadatlanul, mégis „törekvés” nélkül kell gyakorolni, a 
megfeszített húrt szándékosan és mégis szándéktalanul kell 
elengedni. Mestere arra biztatta, hogy szakadatlanul dolgoz
zon, de hagyjon fel az erőfeszítéssel. A művészetet nem sajá
tította el, amíg az íj „nem magától lő”, a húr nem vu-hszin és 
vu-nien, „tudatlanul” és gátlás, „válogatás” nélkül szabadul él. 
Sok-sok évnyi gyakorlás után egy nap egyszer csak megtörtént
- hogy miért és hogyan, maga Herrigel sem értette meg soha.

Ugyanez vonatkozik az íráshoz és festéshez használt ecset 
kezelésének elsajátítására. Az ecsetnek magától kell festenie - 
ez pedig nem lehetséges, ha az ember nem gyakorol szünte
len. Ám akkor sem, ha törekszik rá. Ahogy a kardvívásban sem
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határozhatunk el előbb egy bizonyos szúrást, és próbálhat
juk azután azt megvalósítani - addigra már késő lenne. A 
döntésnek és a cselekvésnek egyidejűleg kell lejátszódni. Ez 
a lényege Dógen képének a tűzifáról és hamuról. „A tűzifa 
nem válik hamuvá” - ez azt jelenti, hogy nem szándéka 
hamuvá válni, mielőtt valóban azzá válna - akkor viszont 
már nem tűzifa. Dógen kitartott amellett, hogy a két állapot 
„élesen elválik” egymástól, ahogy Herrigeltől is megkívánta 
mestere, hogy a nyíllövésben ne „keverje össze” a feszítés 
és eleresztés fázisait. Arra tanította, hogy húzza ki a húrt a 
legteljesebb feszültség határáig, és ott álljon meg minden 
cél nélkül, nem gondolva arra, mi a szándéka a következő 
pillanatban. Hasonlóképpen véli Dógen a zazenről, hogy az 
embernek „csak az ülés kedvéért” kell ülnie, nem szabad 
gondolnia a szatorira.

A természet hirtelen megpillantása, ami a haiku lényege, 
ugyanígy jön létre, hiszen ahol az ember éppen keresi, ott soha 
nincs semmi. A mesterséges haiku mindig azt a benyomást 
kelti, mintha a világ szándékosan leszakított darabja volna, 
míg a valódi haiku magától hullott le, és az egész univerzumot 
magában hordozza.

A távol-keleti művészek és kézművesek valóban olyan ala
posan megmérték, elemezték, osztályozták a mesterek gya
korlatát, hogy szándékos imitációval képesek voltak akár a 
„vájtfülűt” is megtéveszteni. A kimódolt művet semmilyen 
mérhető vonatkozásában nem lehet megkülönböztetni az 
eredetitől, ahogy egészen más módszerekkel felkészített 
íjászok és kardvívók sem feltétlenül maradnak alul a zen 
által ihletett szamurájokkal szemben. Ám ami a végered
ményt illeti, annak semmi köze a zenhez. Láthattuk már, 
hogy a zen cél nélkül való utazás, hiszen nincs is hová 
eljutni. Az utazás maga az élet, a valahová eljutás pedig a halál. 
Ahogy egyik közmondásunk tartja: „Jól utazni jobb, mint 
megérkezni”.

Az a világ, amely mindinkább úticélokból áll közöttük való 
utazás nélkül, amely csak a minél gyorsabb „megérkezést” 
értékeli, tartalmatlan világgá fog válni. Az ember akárhová 
eljuthat, ám ez minél könnyebben lehetséges, annál kevésbé 
érdemes bárhová is eljutni. A cél túlságosan absztrakt, túl
ságosan euklideszi, hogy élvezhető legyen. Olyan ez az egész,



A ZEN A MŰVÉSZETEKBEN 203

mintha a banánnak csak a két végébe harapnánk, nem pedig, 
ami köztük van. Ezért e művészetek célja sokkal inkább  
maga a tevékenység, mint a végeredmény. Az igazi öröm 
azonban még inkább abban rejlik, ami a gyakorlat során 
szándéktalanul bukkan fel, ahogy az utazás öröme sem a 
végcélunkhoz való megérkezésben áll, sokkal inkább azok-, 
ban a váratlan meglepetésekben, amelyek az utazás közben 
érik az embert.  

A megtervezett meglepetés éppen olyan ellentmondás, 
mint a szándékolt szatori. Szatorira törekedni végső soron 
olyan, mint magunknak venni karácsonyi ajándékot, attól 
tartva, hogy mások megfeledkeznek rólunk. Egész egysze
rűen el kell fogadnunk, hogy a zen az életnek az a területe, 
amely teljesen befolyásunkon kívül esik, és semmiféle eről-  
ködés, ügyeskedés, ravaszkodás árán sem lesz a miénk- efféle  
stratégiákkal csak a valóság halvány mását teremthetjük meg.  
A zen utolsó szava azonban nem az abszolút dualizmus - az 
egyik oldalon az irányított cselekvés meglehetősen kietlen 
világa, a másikon pedig a spontán, irányíthatatlan meglepeté
sek birodalma. Hiszen ki irányítaná az irányítót?

Miután a zen végső soron nem hisz az irányító és irányított, 
tudat és test, szellem és anyag alapvető kettősségében, gyakor
latában mindig jelen van egy bizonyos „fiziológiai” aspektus. 
Minden zen gyakorlat, a zazen, a csa-no-ju vagy a kendo egy-  
aránt nagy jelentőséget tulajdonít a légzésnek. A légzés nem 
pusztán a test két alapvető ritmusának egyike, hanem egyúttal 
az a folyamat is, amelyben az irányítás és spontaneitás, az  
akaratlagos és akaratlan cselekvés azonossága a leginkább nyil
vánvaló. Jóval a zen kialakulása előtt mind az indiai jóga, mind 
a kínai taoizmus gyakorolta a „légzés megfigyelését”, amelynek 
szemlélete szerint hagyjuk - nem kényszerítjük -, hogy a 
légzés minél lassabb és csöndesebb legyen. Fiziológiai és
pszichológiai szempontból nem egészen világos a kapcsolat a 
lélegzés és az intuíció között. Ha azonban az embert inkább 

folyamatnak, mint dolognak, inkább ritmusnak, mint struk
túrának tekintjük, nyilvánvalóvá lesz, hogy a lélegzés olyas
valami, amit az ember folyamatosan végez - vagyis ami folya
matosan ő maga. Ezért aztán ahogy a tüdőnkkel levegő után 
kapkodunk, karöltve jár azzal, ahogy az életet próbáljuk meg-
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Az úgynevezett „normális” légzés görcsös és szorongó. A 
levegőt mindig visszatartjuk, nem engedjük ki teljesen, mint
ha képtelenek lennénk, hogy hagyjuk a maga útját végig
futni a tüdőben. Inkább kényszeresen, mint szabadon léleg- 
zünk. Ezért a technika első lépése, hogy elősegítjük a léleg
zet maradéktalan kiengedését - kieresztjük, mintha egy 
óriási ólomgolyó süllyedne alá a mellünkből a gyomron át 
egészen a földig, és az préselné ki testünkből a levegőt. A 
rákövetkező belégzést már hagyhatjuk, hogy egyszerű ref
lexcselekvésként menjen végbe. A levegőt nem szívjuk be 
aktívan, hagyjuk, hadd jöjjön - aztán, ha a tüdő kellemesen 
megtelt, hadd áramoljon ki megint, az ólomgolyó képzeté
vel azt az érzetet keltve, hogy csak „kifolyik”, nem mi pré
seljük ki.

Akár azt is mondhatnánk, hogy fiziológiai szempontból ez 
a fajta lélegzés maga a zen. A törekvés azonban itt is, mint a 
zen minden más vonatkozásában, csak akadályt jelent, így aki 
nem járatos ebben a légzéstechnikában, sokszor átéli azt a 
különös szorongást, hogy tudatos kontroll híján képtelen 
lélegezni. Ám ahogy nem kell irányítás, hogy összhangba 
kerüljünk a Taóval, hogy lássunk és halljunk, tudnunk kell azt 
is, hogy a lélegzés mindig gondoskodik önmagáról. Nem 
annyira lélegző „gyakorlat ez, inkább csak „figyelem és en
gedem” a lélegzésemet. Súlyos hiba volna úgy kezdeni hozzá, 
hogy valamilyen kitűzött cél érdekében gyakorlásra kénysze
rítjük magunkat.

Ez a légzési mód nem csupán különleges alkalmakra szol
gál. Mint a zen általában, mindenféle körülmények közepette 
hasznunkra van, és ezáltal, ahogy más módon is, minden 
emberi tevékenység a zazen egyik formájává válhat. A zen 
alkalmazása az emberi tevékenységekben nem szorítkozik a 
hivatalos művészetekre, és nem feltétlenül kívánja meg a 
zazen speciális „ülő” technikáját sem. A néhai Kunihiko Ha- 
shida, Dógen műveinek kiadója, egy életen át tanulmányozta 
a zent, noha a zazent formálisan sohasem gyakorolta. „Zen 
gyakorlata” fizikai tanulmányaiban testesült meg, attitűdjét 
saját maga úgy jellemezte, hogy egész életműve a tudomány 
volt, nem a tudomány művelése.

A zen által ihletett művészetek mindegyike a maga módján 
világosan kifejezi világszemléletének hirtelen, pillanatszerű
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minőségét. A szumi festmények és a haiku jelenidejűsége, a 
csa-no-ju és a kendo által megkívánt teljes figyelem egyaránt 
arra mutat rá, amiért a zen a hirtelen megvilágosodás útjának 
tekinti magát. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a szatori 
váratlanul, gyorsan, teljes hirtelenséggel következik be. A 
puszta sebességnek mindehhez semmi köze. A lényeg inkább 
az, hogy a zen - megszabadulás az időtől. Ha kinyitjuk a 
szemünket, és tisztán látunk, világossá válik, hogy nincs más 
idő, csak ez az egy pillanat, múlt és jövő pedig minden konkrét 
valóság híján való puszta absztrakció.

Mindaddig, amíg ez nem világos, úgy tűnik, életünk teljes 
egészében múltból és jövőből áll, a jelen csupán az a végtele
nül finom hajszál, amely a kettőt elválasztja. Innen ered az az 
érzés, hogy „nincs időnk”, a világ sebesen eliramlik, mielőtt 
kiélvezhetnénk. A megvilágosodás, a „ráébredés a pillanatra” 
azonban megláttatja velünk, hogy az igazság éppen ennek 
fordítottja: valójában a múlt és jövő az illúzió, ajelen pedig az 
örökkévaló. Felismerjük, hogy az idő lineáris rendje csak 
egydimenziós verbális gondolkodásunk konvenciója, amely 
olyan módon értelmezi a világot, hogy apró darabokat, úgy
nevezett dolog-eseményeket ragad ki belőle. Minden egyes 
ilyen kiragadás azonban kirekeszti a világ többi részét, ez a fajta 
tudat tehát az egymás utáni megragadások sorozatával csak 
közelítő képet alkothat a világról. Az ilyen tudatosság fel
színessége abból is kitűnik, hogy még az emberi szervezet 
szabályozására sem alkalmas. Ha a szívverést, a lélegzést, az 
idegek, mirigyek, izmok és érzékszervek működését kellene 
irányítania, kétségbeesetten rohangálna fel-alá a testben, egy
szerre mindig csak egy-egy dologgal törődve, mert semmi 
másra nem volna ideje. Szerencsére nem az ő feladata ez, 
szervezetünket az időtlen „eredeti tudat” irányítja, amely a 
maga teljességével viszonyul az élethez, így mégoly sok „dol
got” képes egyszerre elvégezni.

Nem létezik azonban felszíni tudatosság az egyik oldalon 
és „eredeti tudat” a másikon - a valóságban az előbbi csupán 
az utóbbi speciális tevékenysége. Ezért a felszíni tudatosság is 
képes ráébredni az örök jelenre, amint felhagy a megragadás 
kísérletével. Ez azonban nem úgy következhet be, hogy a 
jelenre próbálunk koncentrálni - e törekvés következtében a 
pillanat csak még tünékenyebbnek, még kevésbé fókuszba
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állíthatónak tűnne. Az „örök most” tudatossága ugyanazon az 
elven valósulhat meg, mint a tiszta látás, hallás vagy a lélegzés 
megfelelő szabadsága. A tiszta látásnak semmi köze a törek
véshez, pusztán annak a felismerése, hogy a szem minden 
részletet magától befogad, az ember meg sem akadályozhatja, 
hogy nyitott szemén bejusson a fény. Ugyanígy semmilyen 
nehézség nincs abban, hogy tudatában legyünk az örökjelen
nek, mihelyt belátjuk, hogy nem is lehetünk tudatában más
nak - hogy a konkrét valóságban nincs sem múlt, sem jövő. 
Ha erőfeszítést teszünk, hogy a jelen pillanatra koncentrál
junk, abból rögtön következik, hogy másfajta pillanat is léte
zik. Pedig az sehol sem található, valójában az ember éppoly 
könnyedén pihen meg az örök jelenben, ahogy a szem és a fül 
reagál a fényre és a hangra.

Nos, ez az örök jelen a Tao „időtlen”, sietség nélküli fo
lyamata -

Ahogy Nan-csüan mondta: aki összhangba igyekszik ke
rülni vele, eltér tőle, bár ez valójában lehetetlen, senki sem 
tud eltérni tőle. Ugyanígy nem lehet eltérni az örökjelentől, 
még ha felé is próbálunk fordulni, és éppen ez jelzi, hogy a 
jelentől elszakítva nincs különálló én, aki figyeli es megismeri 
azt - ezért nem találta Hui-ko a tudatát, amikor Bódhidharma 
erre utasította. Akármennyire zavarba ejtő, akármilyen sok 
filozófiai problémát vet is fel, egyetlen világos pillanat elég, 
hogy belássuk elkerülhetetlen igazságát Nem létezik más, 
csak a most. Nem jön sehonnan, és nem igyekszik sehová. 
Nem állandó és nem múlandó. Mozog, mégis mindig nyuga
lomban van. Ha megpróbáljuk elkapni, mintha elillanna, 
mégis mindig itt van, és el sem tudunk szökni előle. Ha 
viszont hátrafordulunk, hogy megtaláljuk az ént, aki tud erről 
a pillanatról, azt látjuk, hogy akár a múlt, elenyészett. Ezért 
mondja a hatodik pátriárka a Tan-Kingben:

Ebben a pillanatban semmi sem születik meg. Ebben a pillanatban 
semmi sem szűnik meg. Nincs tehát születés-halál sem, aminek véget 
kellene vetni. Ennek folytán az abszolút nyugatom (nirvána) a jelen

Áradat, és mintha álmában futna, 
Oly teljes - hangja, habja sincs.
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pillanat. Ez a pillanat mégis határtalan, és benne rejlik az örök 
gyönyör. [7]K

Mégis, ha arra kerül a sor, ezt a pillanatot csak a múlthoz és a 
jövőhöz képest nevezhetjük „jelennek”, vagy ahhoz képest, 
akinek számára jelen van. Ha azonban nincs sem múlt, sem 
jövő, és senki, akinek ez a pillanat a jelen, akkor hát mi ez? 
Mikor Fa-csang halála közeledett, egy mókus kezdett ka
parászni a tetőn. „Ennyi csak” - mondta Fa-csang -, „semmi 
több”.
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NÉV-ÉS TÁRGYMUTATÓ

A személyneveket nagybetűvel írtuk, a kínai zen meste
reknél pedig zárójelben megadtuk a japán ejtést is. A művek 
címeit dőlt betűvel szedtük.

Abszolútum 24,25,32 
absztrakció 21-25,32,44, 65, 83, 

136,140,147 
advaita, kettősség 52 
ahimsza, erőszakmentesség 70 
alaja-vidzsnána, tároló tudat 86 
Aíice Csodaországban, Carroll, L.

175
AMITÁBHA (AMIDA), A Korlát

lan Fény Buddhája 71, 80,119,
138,180 

AMITÁJUSZ 80 
ánanda, boldogság 48, 74 
anátman, Én-hiány 59, 60 
anitjá, változékonyság 59 
anuttárá szamjak szambódhi, 

felülmúlhatadan, tökéletes 
megvilágosodás 58,170 

arhan, szent 72,112 
ASÓKA70
asrava, a gondolkodás meg

tisztulása 90 
ASVAGHOSA7Ö 
ASZANGA70,83 
aszkézis 57
átma-bődha, Én-megvilágosodás 

49
átma-dzsnána, Én-tudis 49 
átma-jadzsna, az isteni önfelál

dozás aktusa 46 
Atman, a világ Énje 47-60

avaré 192-193
Avatamszaka Szútra 71,81,102,

114,169 lásd még Hua-jen iskola 
avidjá, tudatlanság 60,61

BANKÉI ZENDZSI 
(1622-1693) 119,150

- meg-nem-született tudat (fuso)
150.158.168.180

- szatori 154
- még közelebb 158 
-vérrel lemosott vér 150,161 
BASO (1643-1694) 118 
-haikul90,191
- háromlábú gyerek 190 
bhakti, rajongás tárgya 72 
BLYTH, R. H. 9,13,18, 56,141,

175
bódhi, megvilágosodás 57,75-77, 

89,103,109,112 
BÓDHIDHARMA (Daruma)

(520 körül) 95-100,207
- Daruma-baba 97-98
- falnézés, pi-kuan 98
- Mit tudom én? 98
- szempillái 97
- Tedd elém! 98 
BÓDHIRUCI96 
Bódhiszattva 72,73,77, 81, 87,

160.165.180 
-Mandzsuszri 73,165
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bonszeki, „kerttermesztés” 200-201 
Bölcsesség 94
- gurutól 92

- Pradzsnyá 74, 81,83,161,162
- Szubhúti 77 
Bráhim, az Úr, más névén

Pradzsápati, Visnu 46 
Brahman, „minden Egy” 49-52, 

55,56
BUQDHA, Gautama (?- kb. i. c. 

545), a Megvilágosodott 45,46, 
56, 57, 80, 82, 115,122, 
135-139,154,160-161,191

- alakjai: Amitábha, Vairócsana,
Amitájusz, Kásjapa, Kanaka- 
muni, Rátnaszatnbháva 80, 82

- élete 57-59
- tanítása 58, 60, 64, 68, 69,

7l0-73,118
- négy nemes igazság 58-64
- nemes nyolcágú ösvény 64
- magasztos hallgatása 69 
Buddha-állapot 44,80 
Buddha-lét 64,72, 80,100,107,

120
Buddha-természet 80,99,101,106,

108,110,111,117,160,167 
buddhizmus 7-9, 25, 72, 80-85, 

93, 97-102,117-124,133-136, 
148-160,161,170,175,180,
186,189

- eredete 43-71 
-irányzatai:

hínajina 69 
japán 118 
kínai 97,113,184 
mahájána 43-87,92,102,110, 

114
singon 199 
tantrikus 71, 90, 92 
tibeti 91,119
Tiszta Ország 71, 80-81,138 

busido, zen a harcművészetekben 
118

CAO-SAN PEN-CSI (SZOZAN 
HONDZSAKU) (840-901) 
114

cél-nélküli vagy céltalan 86, 
154-156,196 

citta vridhi nirodha, a tudat for- 
golődásának megszűnése 63 

co-csan, meditáció 97,104,105 
COOMARASWAMY, A. 48 
cu-jan (sizen), spontán, éppen-így 

24,26,28,143 
CUI-VEI (SZUIBI) 135,139
- hosszú-rövid bambusz 135
- álltámasz 139 
CUNG-M1KUEI-FENG

(KEI HO SUMICU) 
(779-841)114

csado 196
csadzsin, teamester 196 
csan 67,97 lásd még zen
- meditáció 67
CSANDRAGUPTA MAURJA 70 
csa-no-ju, teaszertartás 152, 

196-200,204,205 
Csao Könye, Szeng-csao 94, 95 
CSAO-CSOU CUNG-SEN 

(JOSU JUSIN) (778-897) 109
- Ciprusfá a kertben 137 
-Mi a Tao? 110
- Mosd el a csészéd! 110 
-Vu! Nem! 110,116,173,174 
CSENG dhjána mester 120 
cseng, abszolút 114 
Cseng-tao Ke, Dal a Tao

megvalósításáról 108,153 lásd még 
Hszüan Csüe 

csi-csi, közvetlen rámutatás 89 
CSI-KAI (538-597) 102,103 
csing, „értelem” 29 
CSING-JÜAN (í-740) 106,136 
csit, tudatosság 48 
csitta, tudat 83-86 
csittamátra, pusztán tudat 83, 85
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Csuan Hszin Fa Jao (Densinhojo), 
Értekezés a tudat doktrínájának 
alapjairól 110 lásd még Huang-po 

Csuan-teng Lu, Feljegyzések a láupás 
továbbadásáról 101,115,209 lásd 
még Tao-jüan 

CSUANG-CE 31,32,35,36,111
- az Ismeretlen 31
- ostobaság 33
- a tökéletes ember elméje tükör 33
- az erényes ember 33
- a részeg 36
- Konfuciusz és Lao-ce 38
- könnyűség 39
- a Tao kifejezhetősége 41
csü, „menj csak tovább!” 149 lásd 

mégjün-men

Daruma-baba 98,115 lásd még 
Bódhidharma 

déli Szung-dinasztia (1127-1279) 
184

déva, angyal 44 
Devanagiri, szanszkrit írás 13 
dhárani 71 lásd még buddhizmus, 

tantrikűs 
dharma 113,160
- Buddha módszere 64,105
- megszámlálhatatlan

dolog-esemény 81, 113 
dharmadhatu, a „Dharma biro

dalma" 81,82,176 
dharmakája 83,108
- koan, hossin 169 
dharma mesterek 97 
dhjána
- iskola 92, 97
- meditáció 66-68,89,97,

104-106,117
- mesterek 97 
do, Tao 183
DÓGEN (1200-1253) 118-119, 

132-134,184,202
- Sabogenzo 94,132

- tüzifa 94,132, 202
- ülni csak az ülésért 202 
-Szoto 118
dóka 171,191 lásd méjg Ikkju 
dukha, szenvedés, frusztráció 59 
dvandva, öröm és bánat kettőssége 

48
dzsikidzsicu, elöljáró szerzetes 173 
dzsivanmukta, megszabadult 

ember 53 
dzsivátman 60 
dzsúdó 180

ego 26, 61,72, 80,152-153,180 
EISZAI (1141-1215) 118,184
- teaszertartás 197 
-Rinzai 118
ekakszana, az Örök Most 67 
Én 20,44-67,78,130,134-139,

141,152,207 lásd még anátman, 
Átman, ego 

eredeti tudat 105, 158,180, 206 
Essays in Zen Buddhism, Esszék a 

zen buddhizmusról Suzuki 
D.T. 9

FA-CANG (643-712)
- Hua-jen 102 
FA-CSANG 207 
FA-JEN (885-958) 114,137 
FA-JTJNG 101-102,160 
fatalizmus 128 
FENG-HSZÜE 189 
FENG-JANG (947-1024) 114 
festészet 93,118,181-189,196

lásd szumi 
FUDZSIVARA KINTO (XI. sz.)
- Roeisu, Tiszta Dalok Gyűjteménye

190
FUNGYU-LAN 95 
futju, a zen ízlés atmoszférája 188 

lásd még szabi, vabi, avaré és 
jugen

fuso lásd „meg-nem-született”
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GAUTAMA (? - kb. i. e. 545) 45, 
56-57, 71, 82,96 lásd még 
Buddha 

GÖCSIKU 191 . 
go-i, a koan „Öt Rang" csoportja

169,175 
gondolat 26,51, 66, 67,75, 90, 

105 Iáid még hszin, nien 
a Gonosz problémája 48 
GÖDEL, K. 85 
guru, tanító 92

haiga, a szumi festészet spontán 
formája 189 . 

haiku 190-194,202, 205 lásd még 
Baso, Gocsiku, Issza 

Haiku, Blyth, R. H. 13 
HAKUIN EKAKU (1685-1768)

118,119,144,154,169
- egy tenyér -173,174
- koan 169
HAN-SAN (HANZAN) 187 
HASEGAWA, S..13,181 
HERRIGEL, E. 201-202 
hínajána, a buddhizmus „kis 

sze-kere” lásd buddhizmus 
hinduizmus 44—46, 48-57, 61, 90 
„Hó” (Kvacu) 108 
„Hold a vízben" 129 
honso miosu, „az eredendő 

megvalósítás csodálatos 
gyakorlás" 163 

hossin, dharmakája kóan 169,173 
HOTO 138 *

HSZIANG-JEN CSI-HSZIEN 
(KJÓGEN CSIKAN) 154 

HSZIE LING-JÜN (385-433)
95

hszin, tudat, szív 37,39,99 
Hszin-hszin Ming 13 lásd még 

Szeng-can 
hszing, név, természet 102 
hszüan, titokzatos-sötét 31,. 99 
HSZÜAN-CANG (600 k.) 102

HSZÜAN-CSÜEJUNG-CSIA 
(JOKA GENKAKUI) 
(665-713) 106,108,154,185 

Hua-jen iskola (Kcgon) 114,130, 
169, Í76 

HUAI-DZSANG NAN-JÜE 
(NANGAKU EDZSO) 
(?-775) 106,108,120 

HUANG-LUNG HUI-NAN 
(ORJÓ ENAN) (1002-1069)
116

- hármas korlátja 117 
HUANG-PO HSZI-JÜN 

(OBAKU KI UN) (P-850) 95, 
110,111,113,150,151 

HUI-CSUNG (ECSU) 
(677-744) 106 

HUI-fÜAN (334-416) 93 
HUI-jÜAN (523-592) 95 
HUI-KO (EKA) (486-593) 96, 

98-99, 217 
HUI-NENG TA-CSIEN {DAJ

KA N ENO) (638-713) 95, 97, 
102-107,111,121,122,173 

HUI-TAN (P-627) 95 
1IUNG CU-CSENG 

(KODZSISZEI) 200 
HUNG-JAN (GUNINv. 

KONIN) (601-675) 101,102, 
103

i, a természet változása, 
könnyedség 182 

i csing, mindent elsöprő kétség
117

idealista filozófia 53, 74, 84
- szubjektív idealizmus 74, 83 
az idő indiai felfogása 48-49 
ikebana 196 
IKKJU 171-172,191 
illékonyság 55 lásd még 

tünékenység 
inka, a jóváhagyás pecsétje 

170
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Introduction tó Zen Buddhism, 
Bevezetés a zen buddhizmusba, 
Suzuki 9 

Ippen mondásai 138 
IPPEN SONIN 138 
ISSZA 193
Isten 25,30-32, 49-51,64,142, 

155

jang és jin 182,183 
JAO-SAN 161 
japán építészet 118,196-199 
jen, „emberség" 20, 43  
JEN-TOU CSÜAN-HOU 

(GANTO ZENKACU) 144 
Ji King, Változások Könyve 26-28, 

32, 114,182 
jóga 17, 57, 63, 87,204 '
Jogiadra 83—87,102 
Jógaszátra 63, 92 
Jüan-dinasztia (1280-1368) 81 
JÜAN-VU KO-CS1N (ENGO 

KOKUGON) (1063-1135) 
116,156

jugapat, a megvilágosodás hirtelen 
útja 90 

jugen 188,192; 194 
JÜN-MEN VEN-JEN (UM- 

MON BUNEN)
- „A mi iskolánk enged” 141
- „Ha jársz, csak járj!” 144,148
- „Menj csak további” 149
- „Nudli!” 148

kalligráfia 
-japán 196,198 
-kínai 183
kalpa, 4 320 000 000 évnyi 

időegység 49; 139,151 
kan-hua zen, anekdotát követő 

zen 117 Iásd még Rinzai 
karma, feltételes cselekvés 61-65,

86,113,155,171 
karuna, szánalom 81-83,87,163

kaszt 46,57,118 
keiszaku 165-166 
KEITH, SIR A. B.-D. 69 
kendő 201,204,205 
kertművészet 118,200,201 
kettősség 48,52,60, 63-66, 75, 

84,153,181,203 lásd még ad- 
vaita, dvandva 

kibernetika 61, 62, 145 
KICSIBEI180 
KIERKEGAARD, S. 78 
kikan, „csalóka korlát” koan 169, 

172
kínai nyelv 22,113 
kínai zen története 18, 23, 43-68 
klesza, beszennyeződés 75, 93, 

101,107,108 
ko-i, gondolatátvétel 93 
koan (kung-an), zen probléma 

115-121,158,163-181, egy 
tenyér, ha csattan (Hakuin) 
173, húg és nővér 175, Tokió 
négy kerülete 175, víz a le
folyóban 157, Vu! Nem! 116 

kommunikáció 7-11,18-23, 58, 
62,100

koncentráció 65,91,104,107, 
136,163,164 

konfucianizmus 23-24,26,43,
93,156,160,165,182-184 ' 

KONFUCIUSZ (?-479) 26,1*3 
lásd még Kung-fu Cc 

KORZYBSKl-féle szemantika 
140-141 

költészet 46,48,118,183,184, 
189,190,205 lásd még haiku 

Körforgás 61,63-66,72-73 lásd 
még szamszára 

Középút 74,197 lásd még 
Mádhj amika 

közvetlen rámutatás 58, 89,10Ö,
136,137,161, lásd még csi-csi. 

közvetlen út 90 
KU-CUN-HSZÜ JÜ-LU 13
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KUmÁrADZSÍVA 70,92,96,97 
KUNG-FU CE, Konfuciusz 26,39 
KUNIHIKO HASIDA 205 
KVA1SZEN apát 144

Lankápatáta Szálra 73, 75, 78, 86, 
90

LAO-CE (ROSI) 26,29-34,36, 
39, 89,139,142 lásd még Tao li 
King

LAO-SANG 35 lásd még dhjána, 
csan, meditáció 

a látás analógiája 22,28, 32, 206 
LEE, IRVING 140 
légzés.37,120,130,165,167,204,

206
li, „princípium", végső valóság 82,

169.176
LIE-CE (i. e. 400 k.) 35,36 
li si vu ai, princípium és dolgok 

közt nincs akadály 82 
LIÁN G VU császár 96,98 
lila, Isten játéka a világban 47 
LIN-CSIJI-HSZÜAN (RINZAI 

GIGEN) (?-867) 111-113,
116.121.135.159.161.176 

Lin-csi Lu (Rinzai Rűku) 13,111 
LIU-CSIÚ (V sz. vége) 93 . 
lokaszamgraha, „fenntartja a

világot” 176

MA-CU TAO-I (BASZÓ 
DOICU) (P-788) 108-115,
120,132,133,139 

MA-JÜAN (BAEN) 185,186,190 
Mádhj amika 74, 89 
mahájána, a buddhizmus „nagy 

szekere” lásd buddhizmus 
MAHAKASZJÁPA, Buddha fS 

tanítványa 58 
MAHÁMATI76 
májá, a tények és események lát- 

szatvilága 51-60, 68,86,187 
MALRAUX, A. 182

mana, a tudat absztrakt mértéke 55 
manasz, megkülönböztető tudat 

87
Mándúkja Upanisad 51 
meditáció 57,65,66, 89-91, 99, 

105-106,108-109,120,122,
144,163,-165,197 

meg-nem-született (fuso) 132,
150,158,168,180 ,

-Bankéi 150-151,158, Í68,179 
megragadás 33,55, 56,58-64, 

74-77,95,98,107,140,150, 
179,2061ásd még trisná 

Megszabadulás Útja 17-18,
24-25,41,57,69,101,115,151 

megvilágosodás 35,44,45, 57-63, 
75,76,83,89-95,99,101,103, 
109,112-113,118,136,163, 
178,179-180,196,205 lásd még 
bódhi

mérés, mérték 52,54, 6S, 83 lásd 
még májá 

„Mi a Buddha?” 137,138,148 
miao-ung, „csodálatos 

tevékenység” 144 
Ming-dinasztia (1368-1643) 119 
mitológia 46, 50,52,58,170 
mo-csai zen, csendesen

megvilágosodó zen 118 lásd 
még Szoto 

mo-csi-csu, haladás habozás 
nélkül 157-159 

móksa, megszabadulás 50,52, 62 
mondó 99, 105,115,13S lásd még 

ven-ta 
monizmus 41, 53 
moralitás 39,64,80,157 
MORITAKE 194 
MU-CSI (MOKKEI) 185-187,

190
MU-CSOU TAO-CUNG 

(BOUDZSOUDOSO v. 
DOMJÓ) 127 

Mundaka Upanisad 48
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NÁGÁRDZSUNA (200 k.)
70-71, 74,75-78, 80, 83

- Pradzsnyá-Páramitá 74 
nima, nevek 56,57 
náma-rúpa, név-forma 54-55 
namoamitabhája, Namu Amida 

Bucu, Amitábha neve, Dicsérd 
Amitábhát! 80,138 

NAN-CSÜAN PU-JÜAN 
(NANEN FUGÁN) 
(748-834) 109,110, 113,139,
181,207 

négy dharma birodalom 82,
176

négy láthatatlan tana 83 
négy nemes igazság 58-64 
nem-kettősség 76 
nem-megragadás 72 
nemes nyolcágú ösvény 64 
Neti, ncti! 48 
nien26,150,159 
Nirmámkája 82, 83 
nirvána, a karma megszakítása 62, 

63,70-77, 90-91,98,112,153,
207

nirvikalpa, felfogás-nélküliség 51 
nyíllövés 122,201-203

ODANOBUNAGA 144

Örök Most 67,163,206 lásd tné^ 
Dógen, Hui-neng

Páli Kánon 45, 58,70-72 
PANG-JUN (HOKODZSI)

142
panteizmus 47,154 
PARAMARTHA (500 után) 96 
paravritti, hirtelen fordulat a tudat 

mélyében 90 
PELLIOT 95 
Pi-jettLu 116 
pi-kuan, falnézés 96,98 
pien, relatív 114

pillanatszerű v. hirtelen
megvilágosodás 90,92, 95,205 
lásd még tun vu, szatori 

Ping-ting Tung-cu 138 
PO-CSANG HUAI-HAI 

(HJAKUDZSO EKAI) 
(720-814) 110,111,139,140 

-vadlibák 132 lásd még ven-ta 
Pradzsápati lásd Bráhma 
pradzsnyá, intuitív bölcsesség 78, 

81,83,94,105,107,120, 
161-163,174 

Pradzsnyi-páramitá, a Túlsó part 
elérésére szolgáló Bölcsesség 
74 lásd még Nágárdzsuna 

prána, lélegzet, élet 62 
pratjeka-buddha 112 
préta, démon 44 
PU-TAI (HOTEI) 187 
Purusa 46-48

RÁTNASZAMBHÁVA lásd.
Buddha 

reinkarnáció 62
relativitás 120, 127, 132 lásd még 

viszonylagosság 
Rinzai 10,107,117-121,163,168, 

177,179 lásd még Lin-csi 
Rioandzsi 200 
RIOKAN (1758-1831)118,

195
risi, erdei bölcs 57 
Roetsu, Tiszta Dalok  Gyűjteménye 

190
rosi, mester 120,170,171-175 
rövid ösvény 91 lásd még 

buddhizmus, tibeti 
rúpa, forma 54, 56, 76, 84

sákti, „spirituális” feleség 71 
SANKARA 50, 74 
SASAKI SOKEI-AN 137,184 
SEN-HSZIU (SINSUv. 

DZSINSU) 103-104
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SEN-HUI HO-CE (KATAKU 
DZSINNE) (668-770) 95,

106,107,111,120 
Sen-hui Ho-csang I-csi, Sen-hui 120 
si, a megismételhetetlen „dolog- 

események” 82,169,175 
si si vu ai, „dolog cs dolog között 

nincs akadály” 82,130 
SI-TE (DZSITOKU) 187 
SI-TOU HSZI-CSIEN 

(SZEKITO KISZEN) 
(700-790) 109 

singaku 184
SINRAN SONIN 80-81 
Sobogenzo, Az igazi tanítás szemének 

kincsesháza, Dógen 94,119,
132,134,167 

Spirit of Zen, A zen szelleme, Watts, 
A.19

spontaneitás 24,30, 36,41, 50, 78, 
143,153,154,157,171,185,

187,192,204 
SUZUKI DAISETZ T. 9,12,35,

98,158,201

szabi 188, 192
szádhana, a Megszabadulás Út

jának gyakorlati követése 51 
szamádhi, szemlélődés 64—67, 

104-105,107,120 
Szambhogakája, az Élvezet teste 83 

szamszára, a születés-halál körfor
gása 58,61,72,75,76,79,80,147 

szamurájok 118,151-152,191,
197,203 

Szangha, a buddhista szerzetes
rend 45

szanzen, „konzultáció” a mester
rel 120,158,166,171-174 

Szaptaszatika-praúzsnyá-páramitá 
Szútra 79 

SZARAHA 90
Szanszkrit-Tibeti-Kími Kánon 45 
szat, az Igazság 48

szatori, pillanatszerű
megvilágosodás 101,117,144, 
154,163,167,170,172,177,
178,203,205 

szemlélődés lásd szamádhi 
SZEN-NORIKJU (1518-1591) 

197
SZENG-CAN (SZÓSZÁN) 

(?-606)100 
SZENG-CSAO (384-414) 92-97 
SZENGAI (1750-1837) 189 
szerep 19-20,46-50, 67,132 
szertartás 29, 166 
szessin, elvonulás 166 
szmrití, elmélyülés 65, 67, 69 
szodo, mcditációs csarnok 165, 

166,173
szono-mama, „csak úgy” 191 lásd 

 még haiku 
Szoto 13,107,117-122,163,167, 

177,195 
szravaka, a tanítás hallgatója 72, 

107
SZUBHÚTI 58,73,77,78 
szukha, édes 59 
Szukliávati 71 lásd még

buddhizmus, Tiszta Ország 
szumi, szumi-e 185-189,205 
-festők 177
- LIÁNG-KAI (RIOKAI) 185,

187, MUSZO KOKUSI 
(1257-1351) 188, CSŐ DÉN- 
SZU (?—1431) 188, SUBUN 
(1414-1465) 188, SZOGA 
JASZOKU (?—1483) 188; 
SZESSU (1421-1506) 186,
188, MIJAMOTO MUSZAS1 
(1582-1645) 188 .

Szung-dinasztia (959-1287) 81,
156,185,186,188,201 

szunja, üres 74,76,79,85,178 
Szűnj aváda, az Üresség doktrínája 

74. 75, 79 lásd még Nágárd- 
zsuna
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születés-halál 58,72,151,154, 
163,167,207 lásd még szam
szára -

szvabháva, én-természet 54,75

TA-HUI CUNG-KAO (DAIE 
SZOKO) (1089-1163) 116 

TA-JÜ 112
TAKUAN ZENDZSI (XVII. sz.)

158,159,201'
Tan-King (Rokuso-dangjo), A Hato

dik pátriárka Progmm-szútrája 
Hui-neng 13,122,207 

Tang-dinasztia (618-907), 13, 82,
90,102,113,114,121,163, 
180,181 

tantta 91
tantrikűs buddhizmus lásd 

buddhizmus 
Tao 25-33,36,67,100„108-113, 

125,142,154,155-157,160, 
180,182,183,191,199,206 

Tao Te King, Az Üt  és Erény Könyve, 
Lao-ce 26,29,34-38,89,139, 
141

TAO-AN (312-385) 93 
TAO-HSZIN (DÓSIN) 

(579-651) 101-102 
TAO-JÜAN (DÓGEN)
(1000 k.) 116 

TAO-SENG (360-434) 95,97 
taoizmus 9,17-41,43,93-106, 

111-114,119,125,144-148,
160,161,182-187,199,204, 
207,209 . 

tapasz 57 
tatami 165,197
Tathágata, „így-járó” Buddha 67, 

79
tathatá, ilyenség 79,80, 84, 85, 

136-137 
távol-keleti művészet 39,40,81, 

93,143,181-207 
te, erő, erény 26,33,36-40

TE-CSAO (891-972) 114 
TE-SAN HSZÜAN-CSIEN, 

(TOKUSZAN SZENKAN) 
141

tea 97,122,152,196-197,199 
lásd még csa-no-ju

- Bódhidharma szempillái 97 
teozófia 9,170
természet 7,26,52-55,81,181, 

182,187,189,195,199-202 
természetesség 24,77,91,92,104,

106,112,144,152,155,161, 
190

Théraváda lásd Páli Kánon   
tibeti buddhizmus lásd 

buddhizmus 
Tien-tai iskola 102,114,118 
TILOPA „Hat maximája” 91 
Tiszta Ország lásd buddhizmus 
Thkája, Hármas test 82 
trisná, az életbe való kapaszkodás 

57, 60 lásd még megragadás 
tudat 28-38,47, 51-56, 60-67, 71, 

75,78,83-67,90,101-109,
120,125,130,139,141, 
143-153,160-164,174,176, 
180-181,188,191,203 

tudat-test 129,147 
tun-vu 90 lásd még szatori 
TUNG-SAN LIANG-CSEEI 

(TOSZAN RIOKAI)
(807-869) 114,176 

TUNG-SAN SOU-CSOUi 
(TOSZAN SUSÓ)

- három font len 137,189 
tünékenység55,56,206 lásd még

illékonyság

újjászületés 62-64,80 
upája, ügyes eszközök 70,72; 81,

136,170,171 
Upanisadok 44-46,54, 56, 60:

üres lásd szunja
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vabi 188,192
Vadzsracseddika, Gyémántmetsző 

Szútra 58,73,90,102,135 
VAIRÓCSANA lásd Buddha 
VANG-VEI (kb. 698-759)

185*
VASZUBANDHU (280-kb.

360) 70, 83 
Védák 44, 57

ven-ta (mondó), zen anekdota. 98, 
Mit tudom én? (Bódhidharma) 
98, Csillapítsd le a lelkem! 
(Bódhidharma) 99, Ki köt 
meg? (Szeng-can) 101,névés 
természet (Hung-jan) 101, 
csempéből tükör (Huai- 
dzsang) 108, közönséges tudat 
(Nan-csüan) 109, Vedd a 
ruhád! (Mu-csou) 128, vad
libák (Po-csang) 132, ciprusfa a 
kertben (Csao-csou) 137, 
három font len (Hmg-san)
137, Ping-ting (Fa-jen) 138, 
Namu Amida Bucu (Ippen)
138, korsó (Po-csang) 139, 
álltámasz (Cui-vei) 139, 
tél-tavasz (jün-men) 141, Gyere 
közelebb! (Bankéi) 158, felhő
az égen (Jao-san) 161, március 
Kiangszuban (Feng-hszüe)
189, mókus (Fa-csang) 207 

védanta 17,53
vidzsnána, megkülönböztető tudat 

86
vidzsnaptimátra, pusztán 

ábrázolás 83,102

VIMALAKIRTI92 
Vimalakirti Szútm 92,93 
vinája, a szerzetesi elet szabályai

101,169 
Visnu lásd Bráhma 
viszonylagosság 8, 53,74,75,78, 

130,132,182 Lásd még 
relativitás 

Viszuddkimagga 68 
VU TAO-CU (kb. 700-760)

195
VU-CUNG császár (845 k.) 114 
vu-hszin (Musin), nem-tudat 36,

104.148.149.188.202 
VU-MEN HU-KAI (MUMON

EKAI) 172 
Vu-men Kuan (Mumonkatt) 109, 

116,172 
vu-nien (munen), nem-gondolat

105.111.148.159.202 
vu-si (budzsi), „semmi különös”

112,135,157,160,-178,190 
vu vei, az öt rang 114 
vu-vei (mui), nem-cselekvés 30, 

32, 38, 65, 93,101,108,117, 
142,150,157

zazen, ülő meditáció 97,119-122, 
163-167,173,202,204-205 

zen gyakorlat 119-120,122,134,
163,168,169,204,205 

zen költészet 182-195 
zendo lásd szodo 
zenga 186,187,189 
Zenrin Kusu 127-135,143,145,

155,160,175,178,189
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A ZEN felfedezésével Ázsia egyik legbecsesebb 
kincsét ismerhette meg a világ.

A zen buddhizmus egyre jelentősebb szerepet 
játszik a Nyugat szellemi életében, kultúrájában és 
művészetében, noha nem sorolható a gondolkodás 
egyetlen hagyományos kategóriájába sem. Nem 
vallás, nem filozófia, nem pszichológia és nem 
tudomány. Az a fajta tradíció, életmód és világszem
lélet, amelyet leginkább a „Megszabadulás Útja" 
Kínában és Indiában ismert fogalmával határozhat
nánk meg. Egyszerűségével, közvetlenségével 
egyszerre ösztönöz az élet élvezetére és a halál elfo
gadására, tökéletesen otthonos világot teremtve 
számunkra:

Varázsos erő, csodás buzgalom -
Vizet merítek, fát hasogatok.

Alan Watts, az 1973-ban elhunyt angol
amerikai filozófus-gondolkodó, a keleti vallások 
jeles kutatója 1957-ben írott tanulmánya ma már a 
téma klasszikusának számít. Átfogó kultúrtörténeti 
rálátása, világos, érzékletes stílusa és letisztult 
nyelvezete — minden tudományos igényesség és 
az elmélyülést segítő kritikai apparátus mellett - a 
tárgyban járatlan olvasót is maradandó élményben 
részesítheti.
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