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Ismertető a könyvről

 A könyv írója Brian D. Victoria, aki maga 
is soto zen pap, valamint egyetemi oktató. Iga-
zán nagy hírnévre a könyveivel tett szert, Zen at 
War (amelyik a cikkem alapja), Zen War Stories és 
Zen Terror in Prewar Japan: Portrait of an Assas-
sin, melyek nagy befolyással voltak elsősorban a 
buddhistákra, de arra is, hogy a nyugati kultúrák 
hogyan tekintenek Japánra a második világhábo-
rú időszakával kapcsolatban. Könyvei elismertek, 
melyeket megbízható forrásként tartanak szá-
mon az egyetemi körökben, központi témájuk a 
vallás (első sorban buddhizmus) és erőszak kap-
csolata a második világháború idején.
 A Zen at War című könyvét három nagy fe-
jezetre osztotta így ezt a példát követve én is há-
rom nagy alcímre fogom osztani a cikkemet.

dalmi tabuknak számítanak. Minden egyes témát 
át kell szűrnünk a logika és józan ész szitáján, ha 
azt akarjuk, hogy társadalmunk előre felé tegye a 
lépéseket. Ez alól nem kivétel a vallás sem (ebben 
a mondatban általánosan minden vallásról be-
szélek), nyíltan kell beszélnünk a vallásról és azok 
gyakorlóiról is, rangtól és befolyástól függetlenül, 
természetesen azt is figyelembe véve, hogy hány 
buzgó követőt lendít ez olthatatlan lángba. Mind-
ez szükséges, ha másért nem, azért, hogy a múlt 
hibáit ne ismételjük meg, úgy gondolom, ez az érv 
elég ahhoz, hogy felülírjon bármilyen személyes 
sérelmet. Ezt a gondolatomat támasztja alá David 
Brazier is, aki az Új buddhizmus (2002) könyvében 
így vélekedik: „Buddha együttérzést tanusított a 
vak-buzgók iránt, de nem gondolta, hogy ők meg-
világosodottak lennének”.
 Végezetül a cikk címéről szeretnék még 
pár szót ejteni. A címet Omar Khayyam nagyszerű 
művéből, a Rubaiyatból vettem kölcsön, ahol van 
egy igen érdekes vers (angol fordításban, mivel 
ez a legpontosabb az eredeti perzsa szöveghez 
képest):

„And do you think that unto such as you
A maggot-minded, staved, fanatic crew

God gave a secret, and denied me -
Well, well, what matters it? Believe that too.”

 Eme négy rövid sor rendszeresen visszatérő 
téma lesz az írásom során, mindenkinek javaslom, 
hogy forgassa kicsit az elméjében, mielőtt elkezdi 
olvasni a cikkemet.

maguk is részt vettek a cselekedetben, akkor úgy 
gondolom, ez helyénvaló meghatározás, függet-
lenül attól, hogy ez hány embernek a személyes 
vallását érinti kényesen. Ezzel átkerült a szó egy 
másik témára, amit már most le szeretnék szö-
gezni, egész pontosan a tabukra. Úgy gondolom, 
hogy a tabuk csak egy valamire jók, arra, hogy 
megtörjék őket! Meggyőződésem, hogy nem kel-
lene elkerülnünk egyes témákat azért, mert társa-

Bevezető

 Egy olyan témáról fogok írni, amely már 
több alkalommal is megszólításra került a tollam-
ból (vajon meddig fognak az ilyen idiómák meg-
maradni a modern világban? - de ez a gondolat 
nem része a cikkemnek), a „Sok út vezet a nirvá-
nába”, valamit az „Aum Shinrikyo” (AniMagazin 
60.) cikkekben. Így tehát a téma ezúttal is a vallás 
lesz, jelen esetben a buddhizmus, egész pontosan. 
Kicsit még pontosabban: a buddhizmus Japánban 
az 1868-1945 közötti időszakban, valamit néhány 
gondolat a második világháború utáni következ-
ményekről is. A cikk elsődleges forrása Brian Dai-
zen Victoria Zen at War című könyve, melyet majd 
a cikk végén kiegészítek a saját gondolataimmal 
és egyéb forrásokkal is.

 Néhány gondolat afféle felvezetőnek, mi-
előtt a fő témára térnék. A cikk nem képez sem-
miféle támadást senki ellen, mindössze egy olyan 
témáról szeretnék írni, mely engem személy sze-
rint foglalkoztat, és ami remélem, mások érdek-
lődését is felkelti. Ez egyúttal a fő motivációja 
és végső célja is az írásomnak. Mindezek mellett 
személy szerint hiszek a sajtó szabadságában, va-
lamit úgy gondolom, hogy érett személyként itt 
az ideje, hogy nevén nevezzük a dolgokat. Így te-
hát, amikor a cikkem során amellett fogok érvelni, 
hogy a vallási vezetők nemcsak spirituálisan támo-
gatták és buzdították híveiket arra, hogy könyör-
telen gyilkoló gépezetek legyenek, de gyakran ők 
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felmerül a kérdés, hogy a 4. pontban említett 
„abszurd tevékenységek” mire utalnak? A külön-
böző vallási felekezetek az országban  hamar a 
bőrükön érezték ennek a kifejezésnek a gyakorlati 
jelentését.
 Az új japán állam megpróbálta eltörölni 
az összes, Japán területén működő vallási fele-
kezetet, helyettük pedig az állami shintót akar-
ta működtetni. Ahogy a név is sugallja, az állami 
shinto egy koholmány volt, amelybe a Meiji állam 
beletett mindent, amit hasznosnak gondolt. Itt 
központi szerepet kapott a császárkultusz és a  
nacionalizmus.

rült a keresztény vallás, ugyanakkor a buddhizmus 
is (mivel a buddhizmus Kínából került át Japánba 
még a középkorban).

 A buddhizmus elleni megszo-
rítások és a buddhizmus válasza

 Már a Meiji-restauráció legelején, 1868-ban 
az új kormány egy 5 pontból álló „Működési Es-
kük” nevű dokumentumot adott ki, amely megha-
tározta, hogy az új kormány milyen célkitűzések-
kel rendelkezik. Az 5 pont (saját fordítás):
 1. Az országban széles körben tanács gyűlé-
seket kell tartani, és minden államot érintő ügyet 
nyilvános vitával kell eldönteni.
 2. Minden közbeavatkozás, állami és szociá-
lis, az állam és az állampolgárok egyesült akaratá-
val kerüljön végrehajtásra.
 3. Az imperialista és feudális állam egységé-
nek létre kell jönnie, minden állampolgárnak, akár 
a legszegényebbnek is biztosítani kell a lehetősé-
get, hogy megvalósítsa vágyait és tevékenységeit.
 4. Minden abszurd tevékenységet, amelyet 
a régi rezsim jóváhagyott, meg kell szüntetni. Min-
den tevékenység egységes és becsületes legyen a 
menny és föld elvárásaival.
 5. Keresni kell a tudást a Föld minden pont-
ján, ennek érdekében cselekedjen az új imperialis-
ta kormány.
 Az 5 pont barátságosnak néz ki, elsőre egy-
szerű szárnynyitogatásnak tűnhet egy frissen a 
fejlődés útjára lépett állam részéről. Azonban 

ji-restauráció elsődleges célja az volt, hogy eze-
ket a „megegyezéseket” úgymond visszacsinálja, 
valamint, hogy ehhez hasonló szégyen ne érje 
többé az országot. Ezt két fontosabb irányvonal 
követésével akarták elérni. Elsőként Japán tágra 
nyitotta kapuit a nyugati technológia számára. Itt 
fontos leszögezni, hogy nem lemásolták a fejlett 
nyugati államokat, hanem átvették belőlük azt, 
ami igazán jól működött, és ami harmóniában volt 
a már meglévő japán hagyományokkal és kultú-
rával. Erre jó példa, hogy az alkotmány elkészíté-
sénél először az Amerikai Egyesült Államok alkot-
mányát vették alapul, majd később átváltottak a 
német alkotmányra. Ennek fő oka, hogy míg az 
USA-nak nincs császára, a német államnak volt, így 
kompatibilisebb volt számukra (a császár kultusz 
központi szerepet kapott az új japán államban - 
erről bővebben a későbbiekben). A második irány 
pedig ennek az ellenkezője lett. Megtisztították a 
japán kultúrát minden külső befolyástól vagy leg-
alábbis megpróbálták. Így ismét célkeresztbe ke-

I. Az 1868-as Meiji-restauráció és 
a buddhizmus kapcsolata

 A Tokugawa sógunátus ideje alatt a budd-
hista templomok és személyzetük igencsak ké-
nyelmes életet éltek, ugyanis egyrészt a sógu-
nátus támogatta a létezésüket, mivel hatékony 
fegyverként gondoltak rájuk a kereszténység el-
len (amivel az volt a problémája a sógunnak, hogy 
a gyarmattá válás biztos útjának látta, köszönhe-
tően annak, hogy a keresztény misszionáriusok se-
gítették a kolonizálást Kelet-Ázsiában), valamint a 
papok egyszerre állami alkalmazottak is voltak, 
akik bürokrata munkát végeztek a sógunátus szá-
mára. Emiatt a buddhista felekezetek elkényel-
mesedtek és részben el is fordultak a vallási tevé-
kenységüktől. Sok történész, akik a buddhizmus e 
korszakával foglalkoznak Japánban, ezt a két okot 
tartják a fő forrásnak, amiért ez az időszak termé-
ketlen volt a buddhizmus számára (azaz nem volt 
jelentős vallási változás a buddhizmusban a sógu-
nátus ideje alatt). Ez azonban gyökeresen megvál-
tozott a Meiji-restauráció alatt.
 Amikor 1853-ban az Amerikai Egyesült Ál-
lamok erővel arra kényszerítette Japánt, hogy 
lemondjon az elzárkózás politikájáról (kaptak egy 
ajánlatot, amit nem tudtak elutasítani), akkor 
ennek fizikai megnyilvánulásai az úgynevezett 
„kedvezőtlen megegyezések”, szerződések let-
tek, melyek során a nyugati nagyhatalmak sorra 
rákényszerítették Japánra az akaratukat, meg-
alázva így a japán államot és embereket. A Mei-
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állam, és felkészítette rá a lakosságot is a külön-
böző propaganda csatornákon keresztül. Ennek 
megfelelően, amikor a háború kitört, a japán la-
kosság döntő része akarta azt, ebbe beletartoz-
tak a buddhista papok és felekezeti vezetők is. 
Számukra ez egy nagyszerű alkalom volt, hogy 
bizonyítsák hasznosságukat a kormány számára. 
Számos buddhista szerzetes felszólalt a háború 
jogossága mellett, sőt sokan maguk is részt vet-
tek a háborúban, mint káplárok, akik a frontvo-
nalon nyújtottak lelki támaszt a katonáknak, va-
lamint életben tartották a nacionalizmus tüzét. 
A háború során a vallási csoportok megbízható 
szócsövei voltak a kormánynak. Viszont itt egy ér-
dekességet még megjegyeznék. Ebben az időben 
a buddhisták kétségbeesetten próbálták bizonyí-
tani hasznosságukat, többek között úgy is, hogy 
állandóan elítélték a kereszténységet (mint külső 
befolyást az országban). 

 A valóságban tovább-
ra is az állami shinto volt az 
egyetlen elismert és támo-
gatott vallás. Ennek ellené-
re a buddhista felekezetek 
állandó változáson mentek 
keresztül, évről évre egyre 
jobban és egyre kevesebb 
ellenkezéssel vették át az ál-
lam nacionalista és patrióta 
ideológiáit. A lassú érési fo-
lyamat a XIX század végén Chicagóban 
megrendezett Világ Vallási 
Konferencián ért véget, ahol a Japánt képviselő 
buddhista papok teljes mértékben visszaadták az 
akkori kormány ideológiáit. Az általuk írt beszéd-
ben támogatták és igazolták a a kormány naciona-
lista, patrióta és imperialista gondolatait. Japán-
ba visszatérve győztesként tekintettek magukra, 
úgy vélték, hogy a konferencián meggyőzték a vi-
lágot a japán buddhizmus igaz milétéről, valamint 
egy új gondolat is született: a japán buddhizmus 
feladata, hogy vallási szempontból vezesse a ke-
let-ázsiai országokat (természetesen nem vélet-
len, hogy ez összecsengett a japán kormány ter-
jeszkedési vágyával). Úgy tűnt, hogy a vallás és az 
állam megbékélt egymással, azonban ekkor egy 
váratlan fordulat következett, Japán terjeszkedé-
si háborúba kezdett.
 Az 1894-95-ös Sinó-Japán háború volt az 
első, amely során Japán megpróbált új területet 
szerezni magának. A háborúra régóta készült az 

arra tanították a gyerekeket, amit az új kormány 
akart. A „Nagy Tanításban” helyet kapott a vallás 
is, mint elem, ami igazolta a császár isteni létét, 
ezáltal kötelezett minden japán embert, hogy en-
gedelmeskedjen neki. Ennek megfelelően a budd-
hista papságot is bevonták az új tanítás hirdeté-
sébe, állami alkalmazottakká téve őket. Azonban 
ennek voltak hátulütői is, például a papoknak meg 
lett engedve, hogy családot alapítsanak, alkoholt 
és húst fogyasszanak. Így tehát annak ellenére, 
hogy az elején a buddhista felekezetek örömmel 
részt vettek az új ideológia hirdetésében, hamar 
kiderült, hogy ez új konfliktust szült, és más meg-
oldást kellett találni. Ezt Japán végül a nyugati 
kultúrával hozta meg, amiben a vallásszabadság 
fontos elem. Így hosszas vonakodás után az 1889-
ben elfogadott alkotmányban látszólag a külön-
böző felekezetek vallásszabadságot élveztek. A 
látszat azonban nem tartott sokáig.

 A buddhista felekezetek hamar megértet-
ték, hogy honnan fúj a szél. Úgy gondolták, hogy 
az egyetlen esélyük a megmaradásra az, ha be 
tudják bizonyítani, hogy a buddhizmus hasznára 
van az államnak. Így a buddhista vezetők elkezd-
tek egyre hangosabban kiállni az új nacionalista 
„értékek”, valamint a császárkultusz mellett is. 
Ugyanakkor a vidéki területeken a lakosság nem 
nézte jó szemmel a vallási üldözést vagy leg-
alábbis kitaszítást, továbbá az új reformokat sem, 
és egyre gyakoribbak és erőteljesebbek lettek 
a zendülések.

 A japán kormány számára nyilvánvalóvá vált, 
hogy az elkezdett politika nem megvalósítható, új 
megoldást kellett keresni a buddhizmus és az ál-
lam kapcsolatára. Az első próbálkozás 1872-ben 
történt, amikor a „Nagy Tanítás” (Daikyo) ideoló-
giáját megfogalmazták. Ezen belül az iskolákban 
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Uchiyama Gudo 
– radikális soto zen pap

 Gudo radikális volt olyan értelemben, hogy 
a kisebbséget képviselte. A tevékenységei során 
nem ölt meg senkit, nem hajtott végre terror-
cselekményt, és nem is ragadott fegyvert, mégis 
1911. január 26-án kivégezték tetteiért. A bűncse-
lekmény, amiben 1910-ben részt vett „Legfelső 
Árulás Incidens” néven vonult be a történelem-
könyvekbe. A bírósági per után huszonnégy em-
bert ítéltek halálra, melyek közül tizenkettőnek 
később megkegyelmeztek, és „csak” életfogytig-
lant kaptak. 

 4. A katonák kötelesek bármiféle hezitá-
lás vagy visszakozás nélkül felajánlani életüket 
az államnak egy ilyen vallás által támogatott 
háborúban.
 5. Aki a háborúban elvégzi a kötelességét, 
az vallási kötelezettségét teljesíti.

 A sorok magukért beszélnek, nem fűzöm 
hozzájuk a saját értelmezésemet. Az orosz-japán 
háború után ezekhez a gondolatokhoz egyéb 
kiegészítő, de az eredetivel egyetértő pontok 
csatlakoztak:
 1. Japán háborúi nem csupán igazságosak, 
hanem lényegében Buddha együttérzésének 
megnyilvánulásai (az együttérzés központi téma a 
buddhista vallásban).
 2. Halálig harcolni Japán szolgálatában 
egy nagyszerű lehetőség arra, hogy visszafi-
zesse az egyén tartozását Buddhának és a csá-
szárnak (ismét egy vallási dogma házassága 
a nacionalizmussal).
 3. A japán hadsereg soraiban található (leg-
alábbis ez az ideális) több tízezer bodhisattva, ál-
landóan kész az utolsó áldozatra (megvilágosult, 
aki az életét adja).

 Így tehát 1868-tól kezdődően az 1900-as 
évek elejére a buddhizmus teljesen megváltozott.
 Ezt természetesen nem minden vallási sze-
mély nézte jó szemmel, és kevesen ugyan, de fel-
merték emelni a hangjukat a buddhizmus új tanai 
ellen.

feszítés lett a vallási vezetők részéről is, hogy tá-
mogassák azt. Többen közülük írtak cikkeket is a 
háború jogosságáról, közülük is kiemelkedik D.T. 
Suzuki, akinek a „Gondolatok az új vallás értelmé-
ről” című könyve (1896) meghatározta az új budd-
hizmust. Néhány következtetés a könyvből:
 1. Japánnak jogában áll gazdasági és keres-
kedelmi tevékenységeket folytatni úgy, ahogy jó-
nak látja.
 2. Abban az esetben, ha „rosszakaró hitetle-
nek” megakadályoznák ezt, ezen hitetlenek legye-
nek megbüntetve, amiért az emberiség fejlődésé-
nek útjában állnak.
 3. Egy ilyen büntetés a japán vallási fele-
kezetek teljes és feltétel nélküli támogatásával 
kerül végrehajtásra, mivel csakis az a célja, hogy 
biztosítsa az igazságszolgáltatást.

 A háború során azonban mindkét vallás se-
gítséget nyújtott a rászorulóknak (a károsult csa-
ládok megsegítése és ehhez hasonló szociális te-
vékenységek), így ironikus, hogy ami a két vallást 
megbékítette, az a kormány szolgálata volt a há-
ború elősegítéséért. A harcokat könnyedén meg-
nyerte Japán, azonban szinten minden újonnan 
szerzett területet elvett tőle a három nagyhata-
lom: Anglia, Németország és Oroszország, utób-
bi vezetésével, melyet Japán ismét megalázónak 
talált, emiatt pedig még inkább átestek a ló túlsó 
oldalára.
 Ebben a háborúban a buddhista felekeze-
tek bebizonyították hasznosságukat, ahol azon-
ban ezt teljesen túlzásba vitték, az az orosz-japán 
háború volt (1904-1905). Ez egy elképesztően vé-
res háború lett Japán számára, ami nem kis erő-
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Kyôkatsu: Csapataink elfoglalják Dingzhout - Illusztráció az orosz-japán háborúról 1904 A 12 kivégzett, köztük Uchiyama Gudo
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jelent a 73-as cikk: „bűntény a trónnal szemben”. 
Ezen törvény szerint nem volt szükség kézzel 
fogható bizonyítékra ahhoz, hogy valaki bűnös le-
gyen. Ebben az esetben a bíróságon az ideológiák 
számítottak, nem pedig a tények. Gudót és tár-
sait, akik fel merték emelni hangjukat a kormány 
által elvárt ideológiával szemben, 1911-ben ismét 
bíróság elé hurcolták.

 Ennek az események fontos következmé-
nyei lettek. A különböző buddhista felekezetek 
sorra elítélték az esetet, és kitagadták soraikból 
Gudót és más buddhista papokat, akik részt vet-
tek benne. 1912-ben a japán kormány konferen-
ciát hívott össze minden vallás számára az ország-
ban, ahol gyakorlatilag a vallási vezetők ismét 
elítélték az incidenst, és megesküdtek, hogy töb-
bé semmiben nem fordulnak a császárral szembe 
(a konferencián részt vettek a kereszténység ja-
pán képviselői is). Ettől a ponttól kezdve a japán 
vallási vezetők egyszer sem emelték fel hangjukat 
a kormány ellen (még a legnagyobb atrocitások 

mánynak, a császár, nem az isten fia, ahogy azt 
neked állítja a tanító az iskolában, és ahogy má-
sok próbálnak téged erről meggyőzni. A jelenlegi 
császár ősei Kyushu egyik sarkából származnak, 
akik útjuk során öltek és raboltak. Ezt követően 
megsemmisítették tolvaj társaikat, Nagasune-hi-
kót és a többieket… Mindenki számára azonnal 
nyilvánvaló kellene legyen, hogy a császár nem 
egy isten, aki csak gondolkodik egy kicsit.” Ezzel 
a szövegével teljesen ellene ment a kormány és 
buddhista társai tanainak. Továbbá kritizált egyéb 
vallási tanokat is, mint például a karma azon hasz-
nálatát, hogy igazolja a szegénységet, mondván: 
a szegények előző életükben elszenvedett bűneik 
miatt szenvednek most.
 Ő és három másik hasonló gondolkodású 
társai ilyen cikkeket jelentettek meg az orosz-ja-
pán háború idején. A rendőrség emiatt polgár-
pukkasztó erőként tekintett rájuk. Gudo maga a 
kivégzése előtt 12 év börtönt kapott a fent emlí-
tett szövegért. Így tehát már egy éve börtönben 
ült, amikor 1910-ben az új törvénykönyvben meg-

A rendőrség annyira megvetette a 24 elítéltet, 
hogy megtiltották, hogy a kivégzettek sírkövére 
nevet írjanak, amikor pedig Gudo sírján valaki virá-
got hagyott, nagyszabású kereső akciót rendeltek 
el, hogy a tettest kézre kerítsék és megbüntessék.
 Tehát mit követett el? Íme egyik írása (sa-
ját fordítás): „Létezik három pióca, ami az embe-
rek vérét szívja: a császár, a gazdagok és a nagy 
földbirtokosok… A nagy főnöke a jelenlegi kor-
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elkövetésére sem), és rendületlenül kitartottak 
mellette, egészen a legvégsőkig.
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