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vezetők ellen). A csoport 1931. április 5-én ala-
kult meg, alig pár tíz alapító taggal, valamint négy 
egyenruhás rendőr jelenlétében. A csoportalapí-
tó beszédben nyíltan elítélték az állami buddhiz-
must (és mindent, amit a buddhista vallással tett 
azért, hogy a kormányt szolgálja), sürgették új 
eszmék kialakítását, melyek az eredeti buddhiz-
musból eredtek, és elítélték a kapitalizmust, amit 
szerintük az igazi buddhizmus tanai alapján újra 
kellett volna formálni. Mindezek mellett földre-
formokat és állami segítségnyújtást kértek a vidé-
ken élő japánok számára, ugyanis Japánban 1929-
ben kezdődött meg a nagy gazdasági világválság, 
ami súlyos problémákat jelentett az országban.
 A csoport szórólapokkal és újság megjelen-
tetéssel kezdte meg tevékenységeit. A csoport 
vezetője Seno Giro lett, aki tudta, mi vár rá, mivel 
már a Liga alapítása előtt arról írt, hogy készen áll 
börtönbe menni gondolataiért. Az első kiáltványt 
ő maga írta, melyben így fogalmazott:

szár táblát” helyeztek. Ezen az aktuális császár 
neve állt, így próbálták a valláson keresztül (amit 
az új területek lakói gyakoroltak még a japán meg-
szállás előtt) meghonosítani a császár kultuszt. Ez-
által a buddhista papok a megszállt területeknek 

próbálták elősegíteni a kultu-
rális-társadalmi integrálását. 
A második világháború végéig 
gazdag és nagyszámú budd-
hista templom rendszer léte-
zett a kolóniákon, az azonban 
nem véletlen, hogy a háború 
után ezek közül egyet sem épí-
tettek újra.

Szervezett
ellenállás az állami 
buddhizmus ellen – 

Shinko Bukkyo
Seinen Domei

 „Ifjúsági Liga a buddhiz-
mus revitalizációjáért” a ma-
gyar fordítása annak, ahogy ez 
az ellenállási csoport nevezte 
saját magát. Ahogy a név su-
gallja, a csoport alapítói fia-
tal személyek voltak, jelentős 
részük pedig nem buddhista 
szerzetes, hanem világi sze-
mély (ez lehetővé tette, hogy 
nyíltan beszéljenek a vallási 

az új rendszernek. Az együttműködés azonban 
nemcsak materialista jellegű volt, hanem vallá-
si-ideológiai jellegű is. A kolóniákban a Buddha 
szobor háta mögé (az oltáron, amivel szemben a 
felekezet tagjai meditálnak) úgy nevezett „csá-

Japán katonai szelleme 
és a buddhizmus

 Az orosz-japán háború nemcsak a Japán 
Állam életében hozott döntő változást, hanem 
a buddhista felekezetekében is. A háborút köve-
tően Japán első alkalommal tett szert egy jelen-
tős kolóniára az ázsiai kontinensen. A Koreai-fél-
sziget hamar teljes mértékben a kezükbe került, 
majd Mandzsúria következett (ma észak Kína), 
végül pedig Kínából is jelentős szeletet hasítottak 
ki maguknak az 1930-as években. Ez azonban új 
provokációt jelentett Japán számára, olyat, mely-
ben a buddhizmus kulcsszerepet játszott. Ezen a 
ponton már állami buddhizmusról beszélhetünk, 
ugyanis a buddhista felekezetek vezetői kivétel 
nélkül, teljes engedelmességgel és bármiféle el-
lenkezés nélkül hirdették és támogatták a kor-
mány nacionalista, valamint új, kolonista törekvé-
seit. Japánban az új ideológia a Yamato damashii, 
„Japán szellem (spiritualitás)” lesz a buddhizmus 
központi dogmája, ami természetesen megegye-
zett teljes mértékben a nacionalista-patrióta, im-
perialista és kolonista kormánypolitikával.
 A buddhista szervezeteket arra használták, 
hogy az új kolóniákban hirdessék a japán kormány 
propagandáját. Az új templomok sokszor logisz-
tikai központokként szolgáltak a japán hadsereg 
számára ezeken a területeken, valamint nem 
ritkán a buddhista papok „kémként” működtek 
olyan értelemben, hogy sokszor jelentettek az új 
területen azokról a személyekről, akik ellenálltak 
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 Ez mind szép és jó, olyan értelemben, hogy 
ezzel igazolták mindazt, amit Japán és a buddhis-
ta papok tettek és támogattak az országban, vala-
mint a kolóniákon, kivéve egy dolgot: a háborút. 
Ezen problémát hivatott megoldani a „Buddhista 
nézetek a háborúról” című könyv, ami 1937-ben 
jelent meg. A könyv egy hosszas tagolása annak, 
hogy a császár a tökéletes buddhista uralkodó, 
így nem csupán szabad háborút folytatnia (szöges 
ellentétben a buddhista paranccsal, mi szerint 
semmilyen életet nem szabad elvenni, még a leg-
kisebbet sem), hanem kötelessége ezt tenni. 

mintegy 200.000 buddhista pap 70.000 különbö-
ző szentélyben volt jelen. Ha volt szervezet, ami 
valóban ellen tudott volna állni hatékonyan a kor-
mány nacionalista doktrínájának, azok a buddhista 
felekezetek voltak. Ez azonban sose történt meg.
Az ellenállás helyett a ‘30-as években egy új for-
mája jelent meg a buddhizmusnak: a birodalmi 
buddhizmus. Ez abból állt, hogy a már addig gya-
korlatba ültetett buddhista tevékenységeket - 
császár kultusz, nacionalizmus-patriotizmus, gyar-
matosítás -, ezúttal dogmatikai módon is igazolni 
próbálták. Az igazolás addig fajult, hogy egyes fe-
lekezetek a buddhizmuson belül Buddha helyett 
a császárt helyezték a vallás középpontjába. Itt 
nem szeretnék részletesen belemenni a dogmák-
ba, helyette inkább csak a birodalmi buddhizmus 
meghatározását írom le, ahogy azt a buddhista 
vezetők papírra vetették:
 „Az ok, amiért a buddhizmus meg tudott 
honosodni Japánban, teljes mértékben a császári 

családnak köszönhető, különösen annak, hogy 
minden egyes császár személyesen hitt a buddhiz-
musban, ami arra vezette, hogy elérhesse célját. 

Az igaz, hogy a buddhizmus gyarapodott, köszön-
hetően előkelő papjainak és világi tagjainak.  

Ám, ami lehetővé tette, hogy ezek a személyek 
higgyenek és tevékenykedjenek a buddhizmusért, 
azok a császári kiáltványok, valamint a császárok 
személyes példái voltak. Ez a jelenség nem talál-

ható meg más országokban. Ebből az okból  
kifolyólag kell ezt a vallást birodalmi 

buddhizmusnak nevezni.”

parasztok mellett), ezúttal öt hónapig faggatták, 
mire megtört. Vallomását felhasználva számolták 
fel a csoportot. Mire Seno ismét szabad lett 1942-
ben, a csoportból hírmondó se maradt. 

 Ezenkívül léteztek még egyszemélyes ellen-
állások. Olyan esetek, amikor egyének mondtak 
nemet a kormánynak. Ezeket nehéz nyomonkö-
vetni, többségük a rendőrség aktáiban lett rögzít-
ve, amikor a rendőrség könyörtelenül eltörölte az 
ilyen ellenállásokat. Amit viszont érdemes észben 
tartani, hogy Japánban az 1930-as évek végén 

„Ahogy a mondás tarja, senki nem tud új bort 
tölteni egy régi boros korsóból. Az Ifjúsági Liga 
a buddhizmus revitalizációjáért tagjainak hatá-
rozottan kell előrehaladni útjukon. Vegyétek a 
hátatokra a Buddhát és álljatok ki az utcákra! 

Menjetek el a halászó és gazdálkodó falvakba!”

 A szövegből érthető, hogy a csoport célja 
társadalmi reform volt egy új buddhizmus által 
vagy annak mintájára. A csoport 1933. májusában 
részt vett az Állami Vallási Federáció konferenci-
áján, melyre az összes Japánban működő vallás 
meghívást kapott. Itt a csoport petíciót indított, 
amiben elítélték Hitlert és a náci pártot, mivel 
ezek  „teljeskörűen erőszakos cselekményeket 
hajtottak végre a zsidó nemzetiség ellen”, „kul-
turális tulajdonokat égettek el” és „elnyomó te-
vékenységeket folytatnak a szabadság és béke 
ellen”,  melyeket a csoport Buddha ellenes tevé-
kenységeknek nevezett. Azonban a konferencia 
az állam kezében volt, így ezek közül semmit sem 
ratifikáltak, sőt, éppen az ellenkezőjét. A csopor-
tot kiközösítették a konferenciáról, és egyre ko-
molyabban rajtuk ütött a rendőrség.
 Végül Senót bebörtönözték. Első alkalom-
mal csak egy éjszakára, mely után összeverték. 
Később egy teljes hónapot ült bármiféle vád nél-
kül, de mivel vallomást nem tudtak kikényszerí-
teni belőle, ismét szabadon engedték. Az 1930-
as évek végén a kormány azonban annyira félt a 
kommunista megmozdulástól az országban, hogy 
Senót ismét letartóztatták (mivel a csoport kiállt a 
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Buddhista szerzetesek katonai gyakorlatot hajtanak végre 
 egy katonatiszt felügyelete alatt. (1930-as évek) Iskolások a birodalmi Japánban
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nagylelkű, becsületes, hűséges a hitében, külö-
nösen eltelve ön-tisztelettel és önbizalommal, 

ugyanakkor eltelve az önfeláldozás szellemével.” 

Sajnálatos módon, ami leginkább jellegzetessé-
gévé vált a bushidónak, az az utolsó tulajdonság 
volt. 
 Ahogy a háborús győzelmek halmozódtak, 
úgy a kapcsolat a bushido és a zen között egyre 
jobban összefonódott. Minden egyes megnyert 
háború után a zen papok hangoztatták, hogy a 
zen tanításon keresztül a bushido az, ami lehető-
vé tette ezeket a győzelmeket. 1919-ben egy má-
sik zen pap így írt:

„Az erő, amit a zen gyakorlatokon keresztül el 
lehet sajátítani, átalakítható katonai erővé,  jó 
kormányzási praktikákká és egyéb hasznos dol-

gokká. Tény, hogy gyakorlatba lehet ültetni min-
den tevékenység elvégzésekor (zen és bushido). 

A zen, a buddhizmus esszenciája az oka, amiért a 
bushido oly sokat fejlődött a Kamakura periódus 
óta. A zenben való részvétel volt az - úgy gondo-
lom, kijelenthető -, ami a bushidónak ezt a nagy 

hatalmat adta.” 

ire, hogy érdemes részletesebben beletekinteni 
(most csakis a második világháború idején lévő 
kapcsolatukról lesz szó).
 Az új irányzat egyik könyve meglepő forrás-
ból származik, mégpedig egy keresztény személy-
től, Nitobe Inazótól, aki angol nyelven publikálta 
a „Bushido: Japán lelke” című könyvét. A könyv-
ben mindenféle nyakatekert módon azt próbálta 
igazolni, hogy habár a bushido a feudális Japán-
ból származik, mégis tovább él, és egyúttal a zen 
vallás megnyilvánulása. A válasz nem maradt el a 
buddhista szerzetesek oldaláról sem, Nukariya Ka-
iten egyszerűen „Bushido” néven publikálta köny-
vét, amiben így igazolja a címben említett ideoló-
giát:

„Bushido… nem csupán a japán katonáknak kelle-
ne a harcmezőn gyakorolniuk azt, hanem minden 
egyes állampolgárnak, aki a létezés nehézségei-
vel küzd. Ha valaki ember akar lenni, és nem egy 
szörnyeteg, akkor szamurájként kell élnie - bátor, 

A könyv egyik következtetése, hogy az ilyen hábo-
rú, amit a császár és a buddhista papok támogat-
nak, „egy háború, amin keresztül még kifinomul-
tabb és nagyobb együttérzés születik”. Azonban 
a „legfantasztikusabb” következtetésük az volt, 
hogy „egy háború Kínában Kína érdeke”. Így tehát 
1937-re a buddhista felekezetek teljesen össze-
házasodtak a kormánypropagandával és a császár 
kultusszal, közben teljesen figyelmen kívül hagyva 
a buddhizmus eredeti tanait. Japán készen állt egy 
teljes háborúra, melyben katonái lelkét megnyug-
tatták, hogy az ellenség könyörtelen megölése és 
az öngyilkos akciók (kamikaze) teljes mértékben 
elfogadott cselekedetek a haza és a világ javáért.
 

Birodalmi-állami zen és 
katonai zen 

 Az összes buddhista felekezet közül, ame-
lyek részt vettek a háború támogatásában, a két 
legfontosabb két zen ágazat volt, ugyanis ahogy 
Robert Sharf mondta, a zen iskola kijelentette 
magáról, hogy nemcsak egy buddhista iskola, ha-
nem „az ázsiai spiritualitás szíve, a japán kultúra 
esszenciája, és kulcs a különleges japán faj meg-
értéséhez”. A katonai győzelmek és a zen között 
kialakult egy párhuzam, ami összehasonlította a 
bushidót (harcos útja) és a zen tanítást. Eme két 
egymástól teljesen különálló ideológia összefor-
rásából született a „birodalmi-állami zen” (koko-
ku zen). A két ideológia kapcsolata olyan hatással 
volt Japán második világháborús tevékenysége-
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Zen iskola

Kínában lett megalapítva Ch’an (meditáció) né-
ven, a buddhizmus azon iskolája, amelyiknek a 
központjában a zazen (meditáció) áll, mint el-
sődleges vallási gyakorlat. Így érthető, hogy a 
bushido hozzájuk állt a legközelebb, noha ez a 
közelség relatív, és a valóságban mintegy szö-
ges ellentéte egymásnak a két ideológia. 

Nitobe Inazo

Nukariya Kaiten

„Ahogy a háborús győzelmek 
halmozódtak, úgy a kapcsolat 

a bushido és a zen között
egyre jobban összefonódott.”
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tinédzsereket motiváljanak „önkéntes” katonai 
szolgálatra. (Idézőjelben, ugyanis a tanárok gyak-
ran direkt módon buzdították tinédzser diákjaikat 
a jelentkezésre, mondván: „aki nem jelentkezik, 
az szégyenben fog élni örökké”) Ezek az önkén-
tesek lettek később a hírhedt kamikaze pilóták. 
Így beteljesítve a buddhista mantrát, az ő életük 
valóban „oly könnyű volt, mint egy liba tolla”. (Ha 
megbocsátjátok nekem ezt a könyörtelen iróniát.) 

a katonáknak békeidőben is. A cél az új buddhis-
ta elvek, állami propaganda meghonosítása volt. 
Ez addig fajult, hogy az 1928-ban kiadott katonai 
kézikönyvben a gyalogság számára írt új támadási 
módszerek teljesen a „japán szellemére” (Yama-
to-damashii) hagyatkoztak, és nem a technoló-
giára, valamint első alkalommal lettek a katonák 
császári csapatoknak nevezve. Ugyanebből a ké-
zikönyvből eltűntek az olyan taktikai kifejezések, 
mint „visszavonulás”, „kapituláció” vagy „véde-
kezés/védekezőállás”.  Továbbá az új fegyverek, 
amiket a katonák kaptak, rendelkeztek a császár 
pecsétjével, „szent ereklyévé” téve így azokat, 
amelyeket a katonák semmiképp nem juttathat-
nak ellenséges kézre. Jól látható, hogy az 1930-as 
évek végére Japánban a császárkultusz és a nacio-
nalizmus olyannyira elterjedt, hogy minden mást 
maga alá szorított.
 Az új birodalmi/katonai zen mártírjai sem 
várattak magukra sokáig. A legismertebb mártír 
egy bizonyos Sugimoto Goro lett, aki ugyan ka-
tonaként nem volt rendkívüli, mégis felmagasz-
talta írásaiban a császárt és a katonai zent. Ezen 
írásai, tevékenysége, valamint halála a harcmezőn 
(1937) voltak azok, amik miatt a buddhista veze-
tők, állami személyek és egyetemi oktatók egya-
ránt példaként álltak a japán lakosság elé. Goro 
legismertebb könyve a „Nagy Szolgálat” (Taigi) 
volt, melyben leírta gondolatait. Ezt a könyvet 
később az 1942-43-as években, amikor a háború 
kedvezőtlen fordulatot vett, arra használták, hogy 

tem, a buddhizmus célja az lett, hogy hasznos 
legyen a kormány számára. Ez ahhoz vezetett, 
hogy a buddhista tanokat fokozatosan elhagyták, 
helyettük pedig az állami sintó elvei, a naciona-
lizmus, a patriotizmus, a császárkultusz, később 
pedig a bushido és önfeláldozás került a zen taní-
tás központjába. Ezen folyamat egyre hangsúlyo-
sabb és erőteljesebb lett minden egyes új hábo-
rú után, és különösen felgyorsult az orosz-japán 
háborút követően. Ezt jól mutatja, hogy ezután a 
buddhista papok nemcsak részt vettek magában 
a háborúban, de külön „gyakorlatokat” tartottak 

 A szövegből nyilvánvaló, hogy a buddhista 
pap nem lát különbséget a zen és a bushido kö-
zött (esetleg csak kronológiai okból), ugyanakkor 
úgy gondolja, hogy ennek az új ideológiának kell 
meghatározónak lennie minden egyén életében. 
Ezt az abszolutizmust az összes korabeli zen pap 
osztotta, és ehhez hasonló érveket hoztak fel 
mellette.  Nem csupán a buddhista papok, de a 
kor írói, katonai és intellektuális vezetői is így vé-
lekedtek. A zen és bushido egy lett, hogy megal-
kossa a katonai zent. Így számtalan kitekertnél ki-
tekertebb érvelések születtek arról, hogy a béke 
és kegyelem tana, a zen, hogyan egyezik meg egy 
katonai kódexszel. Ezt a logikát messzire elkerülő 
érvelést bizonyítja a japán nagykövet kijelentése 
1940-ben, amikor Japán katonai szerződésbe lép a 
náci Németországgal és a fasiszta Olaszországgal:

„Az oszlop, ami a japán szellemet tartja, az a 
bushidóban található meg. Habár a bushido kar-
dot használ, a tanítás lényege nem az, hogy em-
bereket öljön, sokkal inkább az, hogy (a bushido) 
használja a kardot, ami életet ad. Ennek a kard-
nak a szellemét használva (életadó kard), hozzá 

szeretnénk járulni a világ békéjéhez.” 

 A sorok magukért beszélnek, hiba nélkül 
visszaadják a buddhista mesterek tanításait a kor-
ból, és messze elkerülik a józan ész bármi jelét.
 Itt szeretném összegezni az eddig elhang-
zottakat. Ahogy azt a Meiji-korszaknál említet-
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Japán lányoknak tanítják a puska használataát. (1930-as évek) Sugimoto Goro
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vül hagyva a valóságot. Erre jó példa, hogy míg Kí-
nában a japán hadsereg annyi atrocitást követett 
el, hogy meg se lehet számolni (Inega megjegyzé-
se miután a témát dokumentálta), a buddhista pa-
pok arról beszéltek, hogy lehetetlen a zen hívő ka-
tonák számára az atrocitások elkövetése. Ebben 
az időszakban a buddhizmus Japánban olyan volt, 
mint egy szörnyű lázálom, melyben minden egyes 
szerencsétlenséget egy még nagyobb csapás kö-
vetett. A tetőfokot természetesen 1944 végén 
érte el, amikor az „elképzelhetetlen” elképzelhe-
tővé vált, és úgy tűnt, a japán szigeteket meg-
szállják. Ekkor a buddhista papok arra szólították 
fel Japán lakosait, hogy ha nem mással, legalább 
bambusz dárdákkal harcoljanak életük végéig. Az 
ördögi kör bezárult, ezzel a béke és együttérzés 
vallása semmi mást nem hirdetett ekkor, csak ha-
lált és gyilkolást. 

 Ebben az időszakban számos érdekes val-
lási eszmefuttatást publikáltak a buddhista pa-
pok, én azonban nem említem meg őket abból a 
célból, hogy a cikk könnyen olvasható legyen. A 
könyv részletesen és szépen végigvezeti az olva-
sót azon, hogyan „kapta el a nacionalista” veszett-
séget (saját koholmány) a buddhista vallás. Akik 
szeretnének részletesebben belelátni a fent em-
lített vallási tanokba, azok mindenképp olvassák 
el Brian Victoria könyvét vagy keressenek egyéb 
megbízható forrásokat.

A cikk folytatódik a következő számban.

 Összegzésként ebben a periódusban (si-
no-japán háború, 1894-95. - II. világháború vége, 
1945.) a buddhista felekezetek Japánban fokoza-
tosan és egyre extrémebb formában hódoltak be 
a nacionalizmusnak és fantazimusnak. Minden új 
háború egyre elrugaszkodottabb magyarázato-
kat szült arra, hogy miért jó és kívánatos újabb és 
újabb háború. Mindeközben teljesen figyelmen kí-

távol-kelet ajánló
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