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ZEN-KÖLTÉSZET
Az  Út  műveléséhez  tartozik  a  jellegzetesen  Zen-szellemiségű  Haiku-verselés.  A  Haiku-

költemények formailag rendkívül sűrítettek: Mindössze tizenhét szótagból kell felépíteni a verset. Öt-
hét-öt a szótagok száma sorokként. Ezek a művek látszólag nélkülözik az olyan költészeti elemeket
és fogásokat, amelyeket megszoktunk és elvárunk a nyugati költészetben.

Lássuk egy Haiku-versét Bashónak, az ismert japán Zen-költőnek, a saját átköltésemben:
„Csupasz ág. Rajta
rágörbült varjú. Ezen
az őszi esten.”
A magányos varjú a Nagy Ismeretlen megszemélyesítője – aki valójában mi magunk vagyunk. A

Költő önmagát látja magányos madárként az őszi estében, amely bizonyára szeles és hűvös már, s
ahogy tollát borzolva „rágörbül” a csupasz ágra, melyet szintén elhagytak már társai, a levelek, nem
talál  más  szavakat  a  helyzet  érzékeltetésére,  mint  ezeket  az  egyszerű  kifejezéseket.  –  Emiatt
tiszteljük Őt a Zen Költőjének!

A  Zen-tanítók  becsülik  a  költészetet,  mindaddig,  amíg  nem  válik  öncélúvá.  A  költőnek
egyensúlyban kell tartania a szavakkal történő megnyilatkozását – a költészetet – a Zen élésével: A
Zazen (Zen-ülés) gyakorlásával.

A Haiku-költészet mellett a Zen-költészetben találunk:
Szatori-verseket.
Halál-verseket.
Vegyes tematikájú verseket.
A Szatori-vers közvetlenül kapcsolódik a Felébredés átélésének élményéhez.
A Halál-vers a halálba indulás előtt születik. A költő összegezi emlékeit, s készül a távozásra.
A Vegyes témájú versekhez kapcsolódnak még a könyörgésektől mentes fohászok, anekdoták.

Szatori-versek:
Yuishun ( 15OO-as évek, Szotó irányzat)
„Valójában nem más mindez,
Mint szemnek a mozgása!
Én meg szerte földeken kutattam.
Felébredvén végre, látom:
Hold lebeg a fenyők fölött,
Alatta áradva hömpölyög a folyó.”
 
Getsudo (1285 – 1361, Rinzai irányzat)
„Áthatoltam a Dharma-természeten.
A Föld reményteljesen csodás volt.
Ugyanazon az éjszakán,



Korbácsolva vas-lovát,
Az Üresség a felhőkben vágtatott.”
 
 
Eichu (134O – 1416, Szotó irányzat)
„Kilesek pilláim alól:
Nincs már dolgom a mindennapokkal.
Mit kezdjen kötőfékkel és zablával az,
Aki megszabadult a kocsitól!”
 

Halál-versek:
Kukoku (1328 – 14O7, Rinzai irányzat)
„Fejtetőre állított falovon
Kívántam meglovagolni
Az Ürességet.
Nyomaimat keresed?
Fogd hálóba a vihart!”
 
Fumon (13O2 – 1369, Rinzai irányzat)
„Gyönyörűség a Lét!
A végső szó nem ismerős.
Az óceán lángokban ég!
Az Ürességből bárány lép elő.”
 
 
 
 

Vegyes tematika:
Daichi (129O – 1366, Szotó irányzat)
„Végtelen gondolatfüzér,
Arasznyi az élet.
Száz év:
Harminchatezer nap.
Egyetlen tavaszon át
Álmodik a lepke.”



 
Dogen (12OO – 1253, a Szotó irányzat alapítója)
„Jár-kel a vízimadár,
Nyomot sem hagyva
Maga után.
Nem irányítja senki.”
 
Shoichi (12O2 – 128O, Rinzai irányzat)
„Íme a Teljesség Köre:
Nincsen benn.
Nincsen kinn,
Nincsen fény,
Nincsen sötét.
A Szentek Szülőhelye ez.”
 
A Zen hagyománya Mondók-ban maradt fenn. A Mondo egy-egy Szatori. A Mester Kóan-t ad fel,

és a Tanítványnak ezt kell  megfejteni.  A kérdésnek nincs ismerettartalma. A felelet csak akkor
helyes, ha megváltozott Tudattal válaszolunk.

Amikor a Zen-szerzetes megkérdezi, hogy ki a Buddha, a Tanítómester megmutatja a Buddha
képét a kolostorban. Semmi magyarázat, semmi bizonygatás.. Ha a szerzetes megkérdi: -- Micsoda
az Elme? – Elme! – válaszolja a Tanító. S ha erre az azt mondja: -- Nem értem, Mester! –- Én sem! –
hangzik a Tanító felelete.

A Buddha Ösvényen Felébredés vár,  a  Harc Ösvényén Önlényünk Teljessége.  A két  Ösvény
összetartozik. Voltaképpen egyetlen Útról van szó, kettősség csupán a különböző megközelítések
miatt mutatkozik.

A  Harc  Útján  haladó  Harcos  a  végtelen  számú  Létesülésen  egyetlen  Létesülésben
győzedelmeskedik. Ez az egyetlen Létesülés az Ő külső és belső ellenfele, ugyanakkor külső és belső
önmaga is.

Gyakorlatainak végzése közben a Tiszta Tudat vezeti a Harcost. Nem-mozgást végez a Mozgás
forgatagában.  Győzedelmes,  mielőtt  a  harc  megkezdődhetne.  Harcmodora:  A  szakadatlan,  éber
törekvés.

A Lét pillanatait élni kell, s nem elgondolni! – Szenvedés és öröm egy tőről fakad. Születés és
Halál  ugyanannak a  Folyamnak a  hullámverése.  A  hullámok háborognak,  az  Óceán változatlan
marad.

S mit kell tennünk ezért?
A Zazen gyakorlása, amely a Bhávana, a Tudat kibontakoztatásának, kiművelésének módozata, az

Úton elengedhetetlen s legfontosabb segítségünk.
A testtartás ellenőrzése, a légzés ellenőrzése, a gondolatfolyamat ellenőrzése – három rétegű, ám

egylényegű feladat.
Kíséreljünk meg folyamatosan, „elengedett éberséggel” a kilégzésünkre koncentrálni. Elnyújtott,

hosszú, de fesztelen legyen a kilégzés! – A paraszimpatikus, nyugtató rendszert stimulálja, hatása



egész lényünket átjárja. Erőfeszítéseinket, fontos döntéseinket mindig kilégzés közben tegyük.
Csupán az Én létezik igazából – az „én-nélküliség” forgatagában.
S ez a Zen Lényege.
 
 



HAIKU-VERSEIM
 
1.
 
Szerelmes élet.
 
Szellemem álarca-e
 
A szenvedélynek?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
Bambusz-éjeken
 
Búsongó vágyainkat



 
Szóba fojthatom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Messzire szálldos
 
Illatos elmúlásom.
 
Vértelen versek.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
Szépség-villogás:
 
Lobogó harang-sóhaj.
 
Messze a közel.
 
 
 
 


